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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
ของ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
------------ 

ประชมุเมือ่วนัศกุรท์ี ่10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรูม  โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด ์เซ็นทรัล พลาซา ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร โดยมี
นายคุรุจติ นาครทรรพ ประธานกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็น
ประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 480 ราย และโดยการ             
รับมอบฉันทะ จํานวน 682 ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 1,162 ราย นับจํานวนหุน้ได ้1,014,518,458 หุน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 69.9668 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 32 ทีกํ่าหนด           
องคป์ระชมุ การประชมุผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรอืไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่
ของจํานวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 
1,450 ลา้นหุน้ 

ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่บรษัิทฯ 
ไดม้อบหมายใหน้ายนวพล ดษิเสถยีร เลขานุการบรษัิท ทําหนา้ทีจ่ดบันทกึและจัดทํารายงานการประชมุ และไดแ้นะนํา
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญช ีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เขา้ร่วมประชุม เพื่อร่วมใหข้อ้มูลและชีแ้จง
รายละเอยีดตา่ง  ๆในการตอบขอ้ซกัถามแกท่ีป่ระชมุ ดงันี ้ 
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายครุุจติ นาครทรรพ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทนุ  

2. นายสทุศัน ์ ปัทมสริวิฒัน ์ กรรมการ  ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการกลัน่กรองการลงทนุ 

3. นายชวลติ   พชิาลยั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. เรอือากาศเอกศริเิดช   จลุเปมะ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภบิาล                     

และความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
6. นายสาธติ รังคสริ ิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสวุทิ คงแสงภักดิ ์ กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9. นายรัมย ์ เหราบตัย ์ กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

และกรรมการกลัน่กรองการลงทนุ 
10. นายวฑิรูย ์ กลุเจรญิวรัิตน ์ กรรมการ  และกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด

คา่ตอบแทน 
11. นางสาวรัตนา ตรพีพัิฒนก์ลุ กรรมการอสิระ และกรรมการทรัพยากรบคุคล                             

และกําหนดคา่ตอบแทน 
12. นายสธุน บญุประสงค ์ กรรมการ และกรรมการธรรมาภบิาล                             

และความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
13. นางสาวประภา ปรูณโชต ิ กรรมการอสิระ 
14. นายธราพงษ์ วทิติศานต ์ กรรมการอสิระ 
15. นายพงษ์ดษิฐ พจนา กรรมการ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และ 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายพรีะวฒัน ์ พุ่มทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 1 
2. นายเกรยีงฤทธิ ์ เจยีจันทรพ์งษ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 2  
3. นายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ 
4. นายสมนกึ จนิดาทรัพย ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่บรหิารสนิทรัพย ์                              

ทําหนา้ทีก่รรมการผูจั้ดการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด 
5. นายประยทุธ ธงสวุรรณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารองคก์ร  
6. นายดํารงค ์ เขยีวชะอุม่ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 1  
7. นายรฦก  สตัยาภรณ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 2 
8. นางสนุ ี รัชตมทุธา ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ 
9. นายธรีะศกัดิ ์ ประกายบญุทว ี ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่รหิารสนิทรัพย ์

10. นางบญุทวิา ดา่นศมสถติ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ 
11. นายนมิติร เล็กเจรญิสขุ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
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12. นายนวพล ดษิเสถยีร ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย 
   ทําหนา้ที ่เลขานุการบรษัิท 

13. นายสมหมาย ภษูณชาคร ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวโุส  
   ฝ่ายกํากบัและวเิคราะหบ์ญัช ี

14. นางสาวเรวด ี ศรคีงยศ ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวโุส 
   ฝ่ายบรหิารและวางแผนการเงนิ 

15. นางนสิาลกัษณ์ มุง่พาลชล ผูอํ้านวยการฝ่ายประมวลบัญช ี
16. นางสพัุตรา ทองกาญจน ์ ผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารภาษี 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นายวยัวฒัน ์ กอสมานชยักจิ  บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นางสวนยี   เสตเสถยีร  บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคนซี ่จํากดั 
2. นายเทพชล โกศล บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคนซี ่จํากดั 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบวธิีปฏิบัตใินการออกเสยีงลงคะแนนใน 
แต่ละระเบียบวาระการประชุม เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้พึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท 
จดทะเบยีนของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่รายละเอยีดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกับ
หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุแลว้ โดยวธิลีงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณี คอื  

กรณีที ่1 : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  การลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ  หากม ี
ผูถ้ือหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสยีง ใหย้กมือขึน้เพื่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว และถอืวา่ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองทีไ่ม่ไดย้กมอืในทีป่ระชมุมี
มตอินุมัตติามทีป่ระธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาลงมต ิ ทัง้นี้ วธิีการดังกล่าวเป็นวธิปีฏบิัตสิําหรับการ
ลงคะแนนในเรื่องทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมทุกระเบยีบวาระ ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่6 ทีเ่ป็นการพิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการ ซึง่ประธานฯ แจง้ว่าจะปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีใ่หเ้ก็บบัตร
ลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุรายทีเ่ขา้ประชมุ และการออกเสยีงทุกกรณีทัง้ทีเ่ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสยีง รวมทัง้ใหแ้ยกการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

กรณีที ่2 : กรณีที่ผูถ้ ือหุน้มอบฉันทะใหม้าประชุมแทน  บริษัทฯ ไดจั้ดทําหนังสอืมอบ
ฉันทะเป็น 3 แบบ ตามทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กําหนดขึน้ ไดแ้ก ่แบบ ก. เป็นแบบทีผู่ถ้อื
หุน้มอบใหผู้รั้บมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีงไดต้ามทีผู่รั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในทีป่ระชมุ  แบบ ข. เป็นแบบ
ทีผู่ถ้อืหุน้กําหนดมาแลว้วา่จะออกเสยีงในแตล่ะเรื่องอย่างไรบา้ง และ แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อื
หุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  
โดยผูถ้อืหุน้สามารถใชแ้บบมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ดังกลา่ว หรอือาจจะจัดทําแบบมอบฉันทะขึน้เองก็ได ้
ตามความเหมาะสมโดยอย่างนอ้ยตอ้งมรีายการตามแบบทีน่ายทะเบยีนกําหนด และกรมพัฒนาธุรกจิการคา้          
ไดกํ้าหนดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะได ้3 ราย  แต่อย่างไรก็ตามผูรั้บมอบฉันทะเพียง
รายเดยีวเทา่นัน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะ มสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร  จะใชว้ธิกีารเดยีวกันกับกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองตามทีก่ล่าว
แลว้ขา้งตน้ 

สว่นหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะไดแ้สดงความประสงคว์่าจะออกเสยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไวแ้ลว้ บรษัิทฯ ไดบ้นัทกึการออกเสยีงตามนัน้ไวใ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ลว้ในตอนลงทะเบยีนและจะใชนั้บเป็น
มตทิีป่ระชมุ 

ในสว่นของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บรษัิทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้
ออกเสยีงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีงไวเ้ป็นหลักฐานเท่านั้น ยกเวน้ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการ จะเก็บ           
บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมดตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในการออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ประธานฯ แจง้วา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้แตล่ะราย        
มคีะแนนเสยีงเท่ากับจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยถอืว่า 1 หุน้ ม ี1 เสยีง ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออก
เสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไม่สามารถแบง่การออก
เสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้สําหรับมตทิีป่ระชมุ ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ ระเบยีบวาระที ่7 ทีเ่ป็นการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม เป็นมตขิอง 
ที่ประชุม โดยนับบัตรลงคะแนนที่ผูถ้ ือหุน้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบญัญัตมิหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  
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ทัง้นี ้รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตามทีป่รากฏในสิง่ที่
สง่มาดว้ย 6 ของหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ 

ในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสยีงนั้น ในขัน้แรกบริษัทฯ จะบันทกึ
คะแนนเสยีงตามจํานวนหุน้ของผูท้ีม่าลงทะเบยีนเขา้ประชมุในแตล่ะระเบยีบวาระเป็น “เห็นดว้ย” ไวท้ัง้หมด
ก่อน  ขัน้ต่อไปเมื่อมีขอ้มูลจากการลงทะเบยีนโดยการมอบฉันทะทีร่ะบุความประสงคข์องผูม้อบไวช้ัดเจน  
เจา้หนา้ทีจ่ะนําคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” มาบันทกึและหักออกจากคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย”  
ทีบ่ันทกึไว ้และขัน้สดุทา้ยเมือ่มกีารลงมต ิในทีป่ระชมุ  จะนําคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” 
ทีผู่เ้ขา้ประชมุยกมอืและ สง่บัตรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ทีม่าหักออกอกี  จนในทีส่ดุจะไดค้ะแนนเสยีงในแตล่ะ
ระเบยีบวาระแบง่เป็นจํานวนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง เพือ่ประธานฯ จะไดแ้จง้ผลการนับ
คะแนนเสยีงตอ่ทีป่ระชมุในแตล่ะระเบยีบวาระตอ่ไป 

ประธานฯ แจง้วา่ ในการประชมุครัง้นี้บรษัิทฯ ไดเ้ชญิบรษัิททีป่รกึษากฎหมาย เป็นคนกลาง
เพือ่ทําหนา้ทีด่แูลใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับ
ของบรษัิทฯ โดยการร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไดแ้ก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้หรือผูรั้บ
มอบฉันทะทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุองคป์ระชมุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่ไดใ้ชส้ทิธอิอกเสยีง วธิกีารลงคะแนนและการ
นับคะแนนเสยีงสอดคลอ้งตรงกบัขอ้บงัคบับรษัิทฯ และทีป่ระธานทีป่ระชมุแจง้  ตลอดจนดแูลใหม้กีารเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุม และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลของมตทิี่ประชุมและผลของการ
ลงคะแนนเสยีงจากบตัรลงคะแนน  

ประธานฯ แจง้ต่อไปว่า บริษัทฯ ไดดํ้าเนินการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจ ุ          
ในระเบยีบวาระการประชมุ และ/หรอื เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ โดยไดเ้ปิดรับ
การเสนอเรือ่งระหวา่งวันที ่1 กันยายน 2557 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2557 เป็นเวลารวม 4 เดอืน ซึง่ไดแ้จง้ให ้ 
ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านทางระบบขา่วอเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และเพื่อใหก้ารปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแทจ้ริง 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการเสนอเรือ่ง ซึง่ประกอบดว้ยการกําหนด
คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิสนอเรือ่ง เรือ่งทีจ่ะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ คณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้ม
ของกรรมการ แบบฟอรม์และชอ่งทางทีใ่ชใ้นการเสนอเรือ่ง ตลอดจนขัน้ตอนในการพจิารณา ทัง้นี้ เมือ่ส ิน้สดุ
ระยะเวลาทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระกาศเชญิชวนดังกลา่วแลว้ ปรากฏวา่ ไม่ม ีผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องหรอืเสนอชือ่
บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ   

หลังจากนั้นประธานฯ ไดดํ้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได ้จัดส่งให ้       
ผูถ้อืหุน้ตามหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ เป็นลําดบัดงัตอ่ไปนี ้

ระเบยีบวาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557  
  เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2557 

ประธานฯ ขอใหผู้ถ้ ือหุน้พจิารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2557 ทีจั่ด
ประชมุเมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2557 ซึง่มจํีานวน 20 หนา้ ตามรายละเอยีดในหนา้ที ่7 ถงึหนา้ที ่26 ของหนังสอื
บอกกลา่วนัดประชมุทีไ่ดส้ง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ ซึง่ไม่มีผูใ้ด
ซักถามหรอืใหข้อ้คดิเห็นเพิม่เตมิ หลังจากนัน้ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตรัิบรองรายงาน
การประชมุดังกล่าว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติ
ของทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิีป่ระชุม 

 ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 ตามทีป่ระธานฯ 
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,020,347,391  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9986 

ไมเ่ห็นดว้ย 14,455  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0014  

งดออกเสยีง 88,946  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

รวมจํานวนเสยีง 1,020,361,846  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ระเบยีบวาระที ่2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปี
ทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 
ประธานฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาและกจิการทีจ่ะกระทํา

ตอ่ไปในภายหนา้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยตอ่ทีป่ระชมุโดยใชส้ือ่วดีทิศัน ์ซึง่มเีนือ้หาโดยสรุปดงันี ้
ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี คณะกรรมการฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ไดมุ้่งมั่น 

ทุม่เท และพัฒนา เพื่อการเตบิโตอย่างไม่หยุดยัง้ทีจ่ะเปลีย่นผ่านสูก่าร “เป็นบรษัิทพลังงานครบวงจรชัน้นํา   
ทีมุ่่งเนน้การสรา้งมูลค่าในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก” ภายใตน้โยบายการปรับโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ เพื่อใหเ้กดิ
ความเหมาะสมทัง้โครงสรา้งการบรหิารการเงนิ และการจัดการ โดยแบง่โครงสรา้งการลงทนุเป็น 4 กลุม่หลกั คอื  

(1) โครงการโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลักในประเทศ ภายใตก้ารลงทุนของบรษัิท ผลติไฟฟ้า
ราชบรุ ีจํากดั โดยมกํีาลงัการผลติรวม 4,882.65 เมกะวตัต ์จําแนกเป็นโรงไฟฟ้า ทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณิชยแ์ลว้ 
4,748.05 เมกะวตัต ์และโครงการระหวา่งกอ่สรา้งและพัฒนา 134.60 เมกะวตัต ์ 

(2) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ ภายใตก้ารลงทุนของบริษัท ราชบุรีพลังงาน 
จํากัด ปัจจุบันมีกําลังการผลติรวม 69.34 เมกะวัตต ์ ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่อง เชงิพาณิชยแ์ลว้ 
65.38 เมกะวตัต ์และโครงการระหวา่งกอ่สรา้งและพัฒนา 3.96 เมกะวตัต ์

(3) โครงการในต่างประเทศ ไดแ้ก่ การลงทุนในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
และประเทศออสเตรเลยี ปัจจบุนัมกํีาลงัการผลติรวม 1,537.08 เมกะวัตต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่ง
เชงิพาณชิยแ์ลว้ 663.27 เมกะวตัต ์และโครงการระหวา่งกอ่สรา้งและพัฒนา 873.81 เมกะวตัต ์ 

(4)  การลงทนุในธรุกจิเกีย่วเนือ่ง ไดแ้ก ่การลงทนุในธรุกจิเหมอืงถา่นหนิ ธุรกจิเดนิเครือ่ง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า และธรุกจิซอ่มอปุกรณ์กงัหันกา๊ซ เป็นตน้ ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารดําเนนิงานครบวงจร 

ในปี 2557 บรษัิทฯ ยังคงมุง่มั่นแสวงหาโอกาสการลงทนุอย่างตอ่เนื่องดว้ยความรอบคอบ 
โดยมกํีาลังการผลติตามสัดสว่นการลงทุนทัง้ส ิน้ 6,578.12 เมกะวัตต ์เป็นกําลังการผลติทีอ่ยู่ระหว่างการ
กอ่สรา้งและพัฒนาจํานวน 1,012.37 เมกะวัตต ์และในปี 2566 มเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่มูลคา่กจิการ และสรา้ง
ผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้เป็น 282,000 ลา้นบาท หรอืกําลังการผลติ 9,700 เมกะวัตต ์ควบคูไ่ปกับการดแูล
สรา้งสรรสังคมสู่ความเป็นองคก์รสเีขยีวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม ตอบสนองความ
คาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย เพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับ และมคีวามย่ังยนืทัง้มติเิศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม  

จากความพยามยามอย่างไม่หยุดยั ้งที่จะแสวงหาพันธมิตรรายใหม่ๆ เพื่อขยายฐาน 
การลงทนุของบรษัิทฯ สง่ผลใหปี้ 2557 มโีครงการทีเ่ขา้ลงทนุเพิม่เตมิทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติย์บริษัท อาร์ไอซไีอ อนิเตอร์เนชั่นแนล อนิเวสตเ์มนต์ จํากัด ประเทศญี่ปุ่ น จํานวน 
2 โครงการ สดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 60 คดิเป็นกําลังการผลติตดิตัง้ตามสดัสว่นของบรษัิทฯ จํานวน 20.11 
เมกะวัตต ์ซึง่ขณะนี้ไดม้กีารลงนามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้แลว้ และคาดว่าจะเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ในปี 
2559 นอกจากนี ้ยังมโีครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก บรษัิท เบกิไพรโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด สดัสว่น
การลงทุนรอ้ยละ 35  คดิเป็นกําลังการผลติตดิตัง้ตามสัดสว่นของบรษัิทฯ จํานวน 35 เมกะวัตต ์ซึง่ไดล้ง
นามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้แลว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศกึษาและจัดทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และเตรียมจัดทําขอ้กําหนดเพื่อจัดหาผูรั้บเหมางานวศิวกรรมจัดหาและก่อสรา้ง คาดว่าจะ
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นปี 2562 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษัิทฯ ทีส่ามารถเดนิเครื่องเชงิพาณิชย ์ไดต้ามแผน
เพิม่เตมิเมือ่วันที ่1 มนีาคม 2558 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชบรุเีวอลดโ์คเจนเนอเรชัน่ ชดุที ่2 
นอกจากนี้ยังมโีรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนาทีจ่ะเขา้สูก่ารเดนิเครื่องเชงิพาณิชยเ์พิม่เตมิอกี 
ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา โรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวล จังหวัดสงขลา โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้าราย
เล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์อาร์ไอซไีอ ประเทศญีปุ่่ น โรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย 
และโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพร โคเจนเนอเรชั่น เป็นตน้ ซึง่โรงไฟฟ้าเหล่านี้จะเขา้เสริมความ
แข็งแกร่งและสรา้งรายไดใ้หแ้กบ่รษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2558 - 2562 อกีประมาณ 1,012.37 เมกะวตัต ์

การบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มนีโยบายมุ่งเนน้ความเพียงพอของเงนิทุน  การบรหิารสภาพ
คลอ่ง  เพือ่รองรับการขยายการลงทนุ มกีารตรวจสอบอย่างตอ่เนื่อง และ ใหค้วามสําคัญในการบรหิารตน้ทนุ
ทางการเงนิ และรักษาอัตราส่วนทางการเงนิใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสม โดยในปี 2557 บริษัทฯ ไดรั้บการ
ประกาศคงอันดับเครดติองคก์รของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่ระดับ “AA+” จากบรษัิท ทรสิ เรทติง้ จํากัด ระดับ “BBB+” จาก
บรษัิท Standard & Poor's และระดับ “Baa1” จากบรษัิท Moody’s Investors Service ซึง่สะทอ้นการเป็นผูนํ้า    
ในอตุสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง และการไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 

ฐานะการเงนิของบรษัิทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 มสีนิทรัพยม์ูลค่า 96,235 ลา้นบาท 
หนีส้นิ 35,036 ลา้นบาท  และสว่นของผูถ้อืหุน้ 61,199 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.57 
เทา่ โดยมกํีาไร 6,279.03 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลเมือ่เดอืนกันยายน 2557 เป็นเงนิ
จํานวน 1,595 ลา้นบาท หรอืหุน้ละ 1.10 บาท และจะจา่ยเงนิปันผลงวดที ่2 ในเดอืนเมษายน 2558 ทัง้นี้ เงนิปันผล
ประจําปีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ ทีกํ่าหนดจ่ายไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธติาม
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งบการเงนิรวม หลงัจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอืน่ๆ แลว้ โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีทีผ่่าน
มา บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลตามนโยบายดงักลา่วอยา่งสมํา่เสมอ   

การบรหิารองคก์ร บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญในการเสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนา ขดีความสามารถ
ภายในองคก์รใหม้คีวามแข็งแกร่ง เพือ่ใหพ้รอ้มรองรับการตอบสนองกลยุทธ ์และเป้าหมายใหม่ขององคก์รสูก่ารเตบิโต
อยา่งย่ังยนื นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังมุง่มั่นพัฒนาบรหิารกจิการตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่ อง คํานึงถึงผู ม้ีส่วนได เ้สียทุกกลุ่ม การมีส่วนร่ วมของชุมชน ประกอบธุ รกิจด ว้ยหลักคุณธรรม 
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ เพือ่เป้าหมายการเตบิโต และดํารงธุรกจิอย่าง
มั่นคง ควบคูไ่ปกบัการอยูร่่วมกนัอยา่งปกตสิขุและย่ังยนืในทกุมติ ิ 

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังคงสานต่อ “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชมุชน” ทีร่่วมกับ กรมป่าไม ้
ต่อเนื่องเป็นปีที ่7 หรือเป็นปีที ่2 ของระยะที ่2 (ปี 2556-2560) ภายใตก้จิกรรมหลัก คอื การประกวดป่า
ชมุชนคา่ยเยาวชนกลา้ยิม้ และสมัมนาเครือขา่ยผูนํ้าชมุชน รวมทัง้มโีครงการ 60 ป่าชมุชนอนุรักษ์พันธุกรรม
พชืตามแนวพระราชดํารฯิ เพือ่ร่วมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนื่องใน
โอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (ปี 2556 - 2558) โครงการ
ศกึษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชวีภาพในป่าชมุชนอย่างมีสว่นร่วม (ปี 2556 - 2560)  
โครงการปลกูป่าตน้น้ําสรา้งแหลง่กกัเก็บคารบ์อน โครงการศนูยก์ารเรยีนรูก้ารอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมต้ามแนว
พระราชดํารทิีส่ถานีวนวัฒนวจัิยประจวบครีีขันธ ์และโครงการพลังงานชมุชน (ปี 2557 - 2559) เป็นตน้ ซึง่
โครงการเหล่านี้จะตอบสนองความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ีจ่ะช่วยบรรเทา
สภาวะโลกรอ้น 

จากการบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพภายใตก้ารดําเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส 
มคีวามรับผดิชอบ  มบีุคลากรทีม่ศีักยภาพ และน่าเชือ่ถือ ส่งผลใหใ้นปี 2557 บรษัิทฯ บรรลุความสําเร็จที่
สาํคญั ไดแ้ก ่สามารถ ลดคา่ใชจ้า่ยและปรับปรุงศกัยภาพการดําเนนิโครงการตา่งๆ  ผลักดันโครงการเพือ่สรา้ง
โอกาสทางธุรกจิ เพิม่ความแข็งแกร่งทางการเงนิ และปรับเปลีย่นการลงทนุเพือ่รักษาตน้ทนุและสรา้งโอกาส
การลงทนุใหมท่ีด่กีวา่ ซึง่เป็นการพัฒนาขดีความสามารถของบรษัิทฯ ไปสูก่ารเตบิโตตามเป้าหมาย วสิยัทัศน ์
และกลยทุธธ์รุกจิ เพือ่สรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และประเทศชาต ิอยา่งย่ังยนื 

ในปี 2557 บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัลและการประกาศเกยีรตคิุณทีส่ําคัญ ไดแ้ก่ รางวัลรายงานความ
ย่ังยนืดเีดน่ ประจําปี 2557 การกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน “ดมีาก” การกํากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน
ไทยตามหลักเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard ประจําปี 2556/57 (87.65 คะแนน) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ภาพรวมของบรษัิท
จดทะเบยีนไทยทีทํ่าการสํารวจทัง้หมด 100 บรษัิท (เฉลีย่ 75.39 คะแนน หรือรอ้ยละ 53.09) รางวัลคุณภาพการจัดการ
ประชมุผูถ้อืหุน้เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที ่6 รางวัล Investors' Choice Award  รางวัล “ดเีดน่” ดา้นการ
นําเสนอขอ้มูลเพือ่ผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหุน้ในงาน 10th Anniversary SET in the City Bangkok 2014  และอาคาร
สาํนักงานของบรษัิทฯ (อาคาร RATCH) ไดรั้บตราสญัลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดเีดน่” ระดับที ่2 นอกจากนี ้
บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจํากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยหลักไดรั้บรางวัลสถานประกอบการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพันธแ์ละ
สวัสดกิารแรงงาน รางวัลโครงการสง่เสรมิศักยภาพโรงงานมุ่งสูก่ารพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้มและความรับผดิชอบต่อ
สงัคมอย่างย่ังยนื “CSR-DIW Continuous Award 2014” ประเภท “CSR-DIW Continuous Award 2014” 
รางวัลสถานประกอบการทีป่ฏบิัตติามมาตรการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและมกีารจัดการ
สภาพแวดลอ้มดเีดน่ (EIA Monitoring Awards 2014) รวมทัง้โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ ยังไดรั้บใบรับรอง
มาตรฐานสากลในการจัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) และมาตรฐานดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
(OHSAS 18001) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้่วมกนัชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายณรงคศ์กัดิ ์เมฆมาสนิ ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สงัเกตดงันี ้
 (1) ขอชืน่ชมการจัดทําเอกสารสนับสนุนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 

ไดแ้ก่ รายงานประจําปี 2557 ฉบับสรุปขอ้มูลทางการเงิน ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ตัวอักษรในงบการเงิน
คอ่นขา้งเล็ก จงึขอใหบ้รษัิทฯ ชว่ยพจิารณาปรับปรุงขนาดตวัอกัษรใหม้ขีนาดทีใ่หญข่ึน้กวา่นี ้

 (2) จากขอ้มูลรายงานประจําปี 2557 ฉบับสรุปขอ้มูลทางการเงนิ หนา้ 35 หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ซึง่แสดงรายการ RATCH-Australia Corporation Limited ประเทศออสเตรเลยี เพียงบรรทัด
เดยีวนัน้ ซึง่ตามขอ้เท็จจริง RATCH-Australia Corporation Limited มโีรงไฟฟ้าหลายแห่ง จงึขอเสนอใหบ้รษัิทฯ 
พจิารณาเพิม่เตมิรายละเอยีดโรงไฟฟ้าทัง้หมด และอธบิายดว้ยวา่ โรงไฟฟ้าแตล่ะแหง่ มปีระเด็นปัญหาอะไรบา้ง 

 ประธานฯ รับขอ้สังเกตของผูถ้ือหุน้ดังกล่าวเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป และได ้
ชีแ้จงว่า การลงทุนใน RATCH-Australia Corporation Limited มทีีม่าจากบรษัิทฯ ไดล้งทนุผ่านบรษัิท 
อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด โดยการเขา้ไปซือ้สนิทรัพยข์อง RATCH-
Australia Corporation Limited เมือ่ประมาณ 3 - 4 ปีทีผ่่านมากอ่นทีต่นเองจะเขา้มาเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ จากนั้นไดข้อใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่างๆ ของ RATCH-
Australia Corporation Limited เพิม่เตมิ 
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  กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ไดนํ้าเสนอแผนภาพโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของ RATCH-
Australia Corporation Limited และชีแ้จงวา่ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของ RATCH-Australia Corporation Limited 
ทัง้หมดมจํีานวน 6 แห่ง ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิจํานวน 3 แห่ง ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้า 
Townsville, Kemerton และ BP Kwinana สว่นทีเ่หลอือกี 3 แห่ง เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้า 
Starfish Hill, Toora และ Windy Hill ทัง้นี้โรงไฟฟ้าทีดํ่าเนนิธุรกจิเชงิพาณิชยใ์นประเทศออสเตรเลยี แบง่เป็น 
2 ระบบ คอื โรงไฟฟ้าทีม่สีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับผูรั้บซือ้ไฟฟ้า ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Windy Hill, Townsville, 
Kemerton และ BP Kwinana สว่นโรงไฟฟ้าทีแ่ขง่ขนัในตลาดเสร ีไดแ้ก ่Starfish Hill และ Toora   
  นอกจากนี้ การดําเนนิงานโดยรวมสําหรับโรงไฟฟ้าทีม่สีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับผูรั้บซือ้
ไฟฟ้าทัง้สีแ่ห่ง ไดแ้ก ่ โรงไฟฟ้า Windy Hill, Townsville, Kemerton และ BP Kwinana นัน้ ไม่มปีระเด็น
ปัญหาในเรื่องการดําเนินการ เพราะว่าเป็นการซือ้ขายไฟฟ้าตามสญัญา สว่นโรงไฟฟ้าพลังงานลม Starfish 
Hill และ Toora นัน้ จะมปีระเด็นเรือ่งอตัราคา่ไฟฟ้า ซึง่เมือ่ประมาณ 3 - 4 ปีทีแ่ลว้ทีบ่รษัิทฯ เขา้ไปซือ้กจิการ
ทัง้หมดของ RATCH-Australia Corporation Limited ซึง่ในขณะนัน้ค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ
ออสเตรเลยีถอืวา่อยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีแตต่อ่มาประเทศออสเตรเลยีประสบปัญหาดา้นเศรษฐกจิตกตํา่ จงึทําใหเ้กดิ
ปัญหาดงันี ้1) ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดส้งูกวา่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า (Oversupply) สง่ผลใหค้า่ไฟฟ้า
ในตลาดแข่งขันเสรีลดลง 2) นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทน (ซึง่เทยีบเคยีงกับประเทศไทยคอืค่า 
Adder Fee) ของรัฐบาลออสเตรเลยีเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ สง่ผลใหค้า่ไฟฟ้าฐาน (Black Electricity Price) และอัตราการ
สนับสนุนพลงังานหมนุเวยีนลดลงตามไปดว้ย  ดังนัน้ จะเห็นไดว้า่ โรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ในตลาดแขง่ขันเสรจีะไดรั้บผลตอบแทน
ทีล่ดลงหลงัจากชว่ง 3 - 4 ปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานลม Starfish Hill อย่างไรก็ตาม ตัง้แตต่น้ปี 2558 
อัตราคา่ไฟฟ้าฐาน (Black Electricity Price) และอัตราการสนับสนุนพลังงานหมุนเวยีน เริม่มแีนวโนม้ที่
สงูขึน้ จงึคาดวา่ ผลการดําเนนิงานของโรงไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นตลาดแขง่ขนัเสรน่ีาจะมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ตามไปดว้ย 
 2. นายธานินทร์ งามวทิยาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ตามทีบ่รษัิทฯ มแีผนจะเพิม่กําลัง
การผลติอกี 1,000 เมกะวตัต ์นัน้ ไดม้กีารทําประมาณการหรอืไมว่า่จะมกํีาไรสทุธเิทา่ใด 

  ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนั บรษัิทฯ ไดพ้ยายามรักษาระดบัการเตบิโต  โดยมกํีาลังการ
ผลติรวมทีม่สีัญญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ 6,578 เมกะวัตต ์ซึง่ในจํานวนนี้มกํีาลังการผลติของโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา 1,012 เมกะวัตต ์ในปี 2558 นี้จะมโีรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจ่ะกอ่สรา้งแลว้เสร็จ
และสามารถเดนิเครือ่งเชงิพาณิชยไ์ด ้คอื โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป. ลาว ขนาดกําลังการผลติรวม 
1,800 เมกะวตัต ์ซึง่จะจําหน่ายใหป้ระเทศไทยประมาณ 1,400 เมกะวัตต ์โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวบรษัิทฯ ถอื
หุน้รอ้ยละ 40  นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังมโีครงการทีอ่ยู่ระหวา่งการศกึษาและเตรียมลงทุนเพิม่เตมิอกีจํานวน
หนึ่ง ดังนั้น ในการจัดทําประมาณการรายไดห้รือกําไร บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่เกดิขึน้จริง ส่วน
โครงการทียั่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง หรือโครงการทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในอนาคตนัน้ บรษัิทฯ จะยังไม่นํามา
คํานวณหรือประมาณการกําไรเป็นการล่วงหนา้ เนื ่องจากจะทําใหต้ัวเลขทีไ่ดไ้ม่ถูกตอ้ง อย่างไรก็ตาม 
บรษัิทฯ ยังมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่กําลังการผลติตามวสิยัทัศน์ (Vision) ทีจ่ะเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าชัน้นําครบวงจร ที่
มุ่งเนน้การสรา้งมูลคา่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก โดยการลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่ทีจ่ะเพิม่กําลัง
การผลติเป็น 9,700 เมกะวตัต ์ภายในปี 2566 หรอือกี 8 ปีขา้งหนา้   

 3. นายบรรลอืศักดิ ์ปุสสะรังษี ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (นางนพวรรณ  ปุสสะรังษี) 
สอบถามว่า ตามทีบ่รษัิทฯ มแีผนทีจ่ะขยายกําลังการผลติเพิม่นัน้ ไดป้ระเมนิหรือไม่วา่เศรษฐกจิไทยจะมกีาร
ขยายตัวเท่าใด และความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึน้เท่าใด เนื่องจากเศรษฐกจิโลกในขณะนี้ยังอยู่
ระหวา่งการปรับฐาน ไม่วา่จะเป็น เศรษฐกจิประเทศจนี ยุโรป สหรัฐอเมรกิา และญีปุ่่ น ทีม่กีารเตบิโตนอ้ยลง 
นอกจากนี้การบรโิภคภายในประเทศมกีารขยายตัวทีตํ่า่ หนี้ครัวเรอืนสงูขึน้ ตลอดจนราคาสนิคา้เกษตรโดยเฉพาะโภค
ภัณฑ ์ทีอ่าจจะตํา่ไปอกีหลายปี และหากประเมนิวา่เศรษฐกจิจะเตบิโตนอ้ย บรษัิทฯ ควรทบทวนแผนการขยาย
กําลงัการผลติบางสว่นหรอืไม ่อยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในการขยายกําลังการผลติ นอกเหนือจากทีบ่รษัิทฯ จะคํานึงถงึ
ตลาดไฟฟ้าในประเทศแลว้ ยังคํานงึถงึสภาวะเศรษฐกจิ และแผนพัฒนากําลังผลติไฟฟ้าของประเทศ (Power 
Development Plan : PDP) ซึง่รัฐบาลจะมกีารทบทวนทกุ 3 ปี และปัจจุบันแผน PDP ยังอยู่ระหว่างการ
พจิารณาทบทวน ทัง้นี้ นับแตบ่รษัิทฯ ไดก้อ่ตัง้มาเป็นเวลา 14 ปี ย่างเขา้ปีที ่15 บรษัิทฯ ไม่ไดจํ้ากัดทีจ่ะสรา้ง
การเตบิโตดา้นการผลติไฟฟ้าเฉพาะภายในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันตลาดไฟฟ้าในประเทศค่อนขา้งมี
ขดีจํากัด แมว้า่อัตราการเตบิโตดา้นการใชไ้ฟฟ้าจะสงูขึน้ แตก่ารเตบิโตก็ขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกจิดว้ย  ดว้ยเหตุนี้
บริษัทฯ จงึไดม้ีแผนทีจ่ะขยายการเตบิโตไปยังต่างประเทศทียั่งมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงู โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบา้น ดังจะเห็นไดว้า่ ปัจจุบันบรษัิทฯ ไดข้ยายการลงทุนไปยังประเทศออสเตรเลยี และลา่สดุไดไ้ปลงทนุใน
ประเทศญี่ปุ่ น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามรักษาระดับการเตบิโตและผลกําไรเพื่อตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผูถ้อืหุน้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบรษัิทฯ แห่งแรกไดแ้ก่โรงไฟฟ้าราชบุรีทีจั่งหวัดราชบุร ีมอีายุ
โรงไฟฟ้าเขา้สูปี่ที ่15 แลว้ คา่ไฟฟ้าปลายอายุของโรงไฟฟ้าจงึเริม่ลดลง บรษัิทฯ จงึตอ้งหาโครงการใหม่ๆ เขา้มา 
ทัง้นี ้จะพจิารณาอยา่งรอบคอบ โดยบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาเป้าหมายกําลังการผลติทีต่ัง้ไว ้9,700 เมกะวัตต ์ภายใน 8 
ปีขา้งหนา้  แตจ่ะตอ้งมกีารทบทวนหากมคีวามเป็นไปไดย้าก ดว้ยขอ้จํากัดของการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศ 
จงึทําใหต้อ้งพยายามหาโครงการในตา่งประเทศใหม้ากขึน้ ไมเ่ฉพาะโครงการตา่งประเทศทีข่ายไฟฟ้าในประเทศไทย
เท่านัน้ แต่จะรวมถงึโครงการในต่างประเทศทีข่ายไฟฟ้าใหป้ระเทศนัน้ๆ ดว้ย เชน่ สหภาพเมยีนมาร์ สปป.ลาว และ
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กมัพูชา  ทีม่รีะดบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าตอ่หัวทีตํ่า่ ทําใหม้โีอกาสทีจ่ะขยายกําลังการผลติในประเทศเหลา่นี้ อกีทัง้
การร่วมทนุกบัโครงการทีน่่าสนใจ จะตอ้งมคีวามเสีย่งในระดบัทีย่อมรับได ้
 4. นายประเสรฐิ แกว้ดวงเทยีน ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้

(1)  ตามที่บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่ นนั้น มีจุดเด่นหรือขอ้
ไดเ้ปรยีบอะไรบา้ง และความเสีย่งตอ่เรือ่งแผน่ดนิไหวและคา่ครองชพีสงู อาจทําใหม้ผีลกระทบตอ่ผลประกอบการที่
จะไดรั้บหรอืไม ่

(2)  ในการไปลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ ประเทศออสเตรเลยี หรือประเทศญีปุ่่ น โอกาส
ของบุคลากรไทยทีจ่ะไปทํางานในต่างประเทศและไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ มีประมาณรอ้ยละเท่าใดในแต่ละ
โครงการ 

(3)  การทีบ่รษัิทฯ ลงทนุในโครงการตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศญีปุ่่ น และประเทศ
ออสเตรเลยี ทัง้นี้ ไม่รวม สปป.ลาว นัน้ บรษัิทฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่รายไดใ้หก้จิการคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ
เทา่ใด และจะทําใหม้รีายไดร้อ้ยละเทา่ใดของรายไดร้วม   

(4)  จากการทีป่ระเทศออสเตรเลยีมกีารปรับเปลีย่นเรือ่งราคารับซือ้ไฟฟ้าผันแปรทีตํ่า่ลง
นัน้ ตามปกตกิารทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) จะตอ้งกําหนดเวลาในการซือ้ขาย
ไฟฟ้าทีย่าวนาน เชน่ Adder ซึง่ในประเทศไทยจะกําหนดไวป้ระมาณ 10 ปี ดังนัน้ในชว่งเวลาทีอ่ยู่ในสญัญา จงึไม่
ควรจะมกีารปรับเพิม่            หรอืลด ไมท่ราบวา่สญัญานีเ้ป็นอยา่งไร 

(5)  จากการทีบ่ริษัทฯ มแีผนจะเพิ่มโรงไฟฟ้า ขอทราบว่า บริษัทฯ มแีผนทีจ่ะใช ้
พลังงานประเภทใดบา้ง เนื่องจากเห็นวา่ในปัจจุบันโรงไฟฟ้ามกีารใชก้๊าซธรรมชาต ิเป็นเชือ้เพลงิจํานวนมาก 
อกีทัง้รัฐบาลไดม้กีารผลกัดนัใหใ้ชพ้ลงังานจากถา่นหนิดว้ยนัน้ ในขณะทียั่งมผีูท้ ีเ่ห็นตา่งอยู ่

(6)  ในฐานะทีบ่รษัิทฯ เป็นผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ จงึขอทราบวา่ มผีูใ้ดบา้ง
ทีเ่ห็นแตกต่าง เพราะเหตุใด แต่เห็นว่าน่าจะทําความเขา้ใจกันได ้ปัจจุบันพลังงานถ่านหินสามารถผลติไฟฟ้า
ตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของเมอืงใหญ่ๆ ในประเทศต่างๆ ได ้จงึหวังว่าบริษัทฯ ซึง่เป็นผูนํ้าในการผลติ
ไฟฟ้าจะสามารถบรหิารจัดการเรือ่งนีไ้ด ้

นายเกรยีงฤทธิ ์เจยีจันทรพ์งษ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญพั่ฒนาธรุกจิ 2 ชีแ้จง ดงันี ้

(1) โครงการในประเทศญี่ปุ่ น บริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย ์ (PV Solar) จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลติรวมประมาณ 33 เมกะวัตต ์โดยแบง่เป็น 1) โครงการ 
Iwaki มกํีาลงัการผลติประมาณ 22 เมกะวตัต ์และ 2) โครงการ Ueda ขนาดกําลงัการผลติประมาณ 11 เมกะวตัต ์และ
ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดอืน่ๆ ดังนี้ 1) ความเสีย่งของโครงการ ซึง่โครงการทัง้ 2 แห่ง ปัจจุบันไดรั้บ FIT แลว้ และไดม้ี
การยนืยันการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูรั้บซือ้ไฟฟ้าแลว้ โดยค่าไฟฟ้าทีไ่ดจ้ะอยู่ทีร่าคา 40 เยน ตอ่กโิลวัตตช์ั่วโมง 
จงึมคีวามเสีย่งนอ้ยมาก 2) ความเสีย่งเรื่องแผ่นดนิไหว โดยปกตกิารไปลงทุนของบรษัิทฯ จะมกีารทําประกันภัย
ซึง่ครอบคลมุความเสยีหายเกีย่วกับอุปกรณ์ และ Business Interruption (การประกันภัยธุรกจิกรณีหยุดชะงัก) ไวแ้ลว้ 
สาํหรับผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) ดงักลา่วนัน้อยูท่ีป่ระมาณไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 11 ขึน้ไป  
สําหรับการลงทุนในประเทศญีปุ่่ นหากไดผ้ลตอบแทนการลงทุนโครงการเกนิรอ้ยละ 5 ถอืว่าเป็นทีน่่าพอใจ
แลว้ 3) อัตราค่าครองชพีทีส่งูขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศ
ญีปุ่่ นทีบ่รษัิทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุนนัน้ แทบจะไม่ไดใ้ชผู้ป้ฏบิัตงิานในการดําเนินงาน (Operate) เลย แต่จะใช ้
เพยีงบางชว่งเวลาเทา่นัน้ ดงันัน้ อตัราคา่ครองชพีทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศญีปุ่่ นจงึมผีลกระทบตอ่บรษัิทฯ นอ้ยมาก 

(2) โครงการในประเทศออสเตรเลยี จากสภาวะเศรษฐกจิและการทีร่ัฐบาล
ออสเตรเลยีเปลีย่นแปลงนโยบาย ทําใหส้ง่ผลกระทบ ดังนี้ 1) ตลาดในประเทศออสเตรเลยี เป็นตลาด
แขง่ขันเสร ี(Merchant) ซึง่การแขง่ขันจะขึน้อยู่กับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า (Demand) และปรมิาณการผลติ
ไฟฟ้าเพือ่จําหน่าย (Supply) ประกอบกับปัจจุบันเศรษฐกจิมกีารเตบิโตทีน่อ้ยมาก ดังนัน้ จงึเกดิปรมิาณการ
ผลติไฟฟ้าทีเ่กนิความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า (Oversupply) อยู่ทีป่ระมาณ 7,000 เมกะวัตต ์จงึเป็นผลทําใหร้าคา
คา่ไฟฟ้าในตลาดตกตํ่าลง 2) การผันผวนของราคาคา่ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย 
Carbon Tax โดยปี 2555 รัฐบาลออสเตรเลยีประกาศใช ้Carbon Tax จงึทําใหค้า่ไฟฟ้าในขณะนัน้  
มแีนวโนม้ทีส่งูขึน้ แตร่ัฐบาลชดุปัจจุบันไดย้กเลกินโยบาย Carbon Tax เมือ่เดอืนตลุาคม 2557 สง่ผลให ้
ราคาคา่ไฟฟ้าตํา่ลง นอกจากนี้ยังมเีรือ่งความไม่แน่นอนเกีย่วกับนโยบายพลังงานหมุนเวยีน (Renewable 
Energy Target) ในประเทศออสเตรเลยี ทีกํ่าหนดไวว้า่ ในปี 2568 พลังงานทีใ่ชภ้ายในประเทศรอ้ยละ 20 
จะตอ้งมาจากพลังงานหมุนเวยีนหรือคดิเป็น 41,000 กกิะวัตตช์ั่วโมง  ซึง่เป็นสิง่ทีค่าดการณ์ไวเ้มือ่หลายปี
มาแลว้ แต่เนื่องจากปัจจุบันการเตบิโตของเศรษฐกจิภายในประเทศออสเตรเลยีไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ 
จงึทําใหอ้าจจะตอ้งมีการแกไ้ข Renewable Eneregy Target ซึง่จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผูล้งทุนในโครงการ
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เนื่องจากปัจจัยตา่งๆ เหลา่นัน้จะขึน้อยู่กับ Demand และ Supply 
ซึง่ขณะนี้ฝ่ายบรหิารฯ ไดต้ดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ 
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  สําหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศออสเตรเลีย มีหลายส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้า
ประเภททีม่สีญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ดังนัน้ ผลกระทบตอ่รายไดจ้งึไม่รุนแรง ยกเวน้ โรงไฟฟ้าทีม่กีารแขง่ขันในตลาด
เสร ีทีจ่ะผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกจิของประเทศออสเตรเลยี  

  นายสมนกึ จนิดาทรัพย ์ชีแ้จงเกีย่วกบัเรือ่งบคุลากรทีไ่ปปฏบิตังิานในตา่งประเทศ ดงันี ้ 
  (1) ประเทศออสเตรเลีย บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด มีคนไทย  
ทําหนา้ทีผู่บ้ริหาร 4 คน ไดแ้ก่ 1) Managing Director 2) Chief Financial Officer 3) Executive General 
Manager - Asset Management and Asset Development และ 4) General Manager - Business Development 
สว่นเหตุผลทีบุ่คลากรไทยไม่สามารถ Operate ระบบเองไดท้ัง้หมดเนื่องจากประเด็นเรื่อง Work Permit 
อยา่งไรก็ตาม บคุลากรไทยจะเป็นระดบัผูบ้รหิารในตําแหน่งหลกัๆ ขององคก์รดงัทีก่ลา่วขา้งตน้ 

(2) สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บรษัิทฯ มนีโยบายการดา้น
บคุลากรทีเ่ขา้ไปปฏบิตังิานใน สปป. ลาว เชน่เดยีวกบับคุลากรทีไ่ปปฏบิัตงิานในประเทศออสเตรเลยี คอื การสง่
บคุลากรเขา้ไปเป็นระดับผูบ้รหิารในตําแหน่งหลักๆ เพือ่หลกีเลีย่งเรือ่งการ Discrimination จงึจะไม่ใชบ้คุลากร
ไทยเขา้ไปดําเนนิการทัง้หมด 

  นอกจากนี ้การสง่บคุลากรไปปฏบิตังิานในตา่งประเทศนัน้ จะมกีารสบัเปลีย่นหมุนเวยีน
กันไปเพือ่ไปเรยีนรูง้านตา่งๆ (Rotation) และสั่งสมประสบการณ์ เพื่อเป็นการสรา้งบุคลากรใหม้คีวามพรอ้ม    
ในอนาคต สาํหรับการดําเนนิธรุกจิพลงังานในรูปแบบแขง่ขนัเสร ีดงัเชน่ออสเตรเลยี 

  ส่วนเรื่องสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลยี ไดป้รับปรุงใหม่ ดังนี้ 1) สําหรับ
โรงไฟฟ้าทีม่สีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว (Long Term PPA) จะมกีารปรับ Inflation ประมาณรอ้ยละ 2.5 
และ 2) ตลาดแขง่ขนัเสร ี(Merchant Market) จะขึน้อยูก่บั Demand และ Supply ของตลาดซือ้ขายไฟฟ้า 
  นายวุฒชิัย ตันกุรานันท์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงิน ชีแ้จงว่า รายไดท้ี่แสดงใน     
งบการเงนิของบรษัิทฯ เป็นรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าทีบ่รษัิทฯ มอํีานาจควบคมุ (บรษัิทฯ ถอืหุน้มากกวา่รอ้ยละ 50) ขณะนี้
บรษัิทฯ มรีายไดซ้ึง่อยู่บนฐานรายไดท้ีม่อํีานาจควบคมุประมาณ 49,900 ลา้นบาท  โดยเป็นรายไดจ้ากโครงการ
ลงทนุในตา่งประเทศประมาณ 2,500 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5 ของรายไดด้งักลา่ว 

  ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า รายไดข้องบริษัทฯ จากโครงการลงทุนในต่างประเทศ 
มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ รวมถงึรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป.ลาว ซึง่ถอืวา่เป็นโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ ่มกํีาหนดจะเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยเ์ร็วๆ นี ้ 

  ประธานฯ ชี้แจงเรื่องการใชเ้ชื้อเพลิง  ดังนี้  บริษัทฯ เริ่มก่อตั ้งมาจากการเป็น
ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) ซึง่ใชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลัก 
ภายหลงัไดม้กีารขยายกจิการและใชเ้ชือ้เพลงิทัง้ในและตา่งประเทศทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ รวมทัง้มกีาร
ปรับโครงสรา้งใหส้อดคลอ้งกับธุรกจิมากยิง่ขึน้  โดยโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลักในประเทศจะดําเนนิงานภายใต ้
บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตา่งๆ เชน่ พลังงาน
แสงอาทติย์ พลังงานลม และพลังงานจากขยะ จะดําเนินการภายใตบ้รษัิท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ส่วนการ
ลงทุนในต่างประเทศ จะดําเนินงานภายใตบ้รษัิท อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด สําหรับ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศไทย ขณะนี้บรษัิทฯ ยังไม่มีการลงทุน แต่จะมโีรงไฟฟ้าทีบ่ริษัทฯ เขา้ร่วมทุน 
ในประเทศเพื่อนบา้น คอื โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป.ลาว ทีเ่ป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ชถ้่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ
หลัก ซึง่มกีารใชเ้ทคโนโลยถี่านหนิสะอาดตามมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม มกีารดูแลประชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบ
จากการก่อสรา้งใหไ้ดอ้ยู่ในพื้นที่ทีจั่ดเตรียมไวอ้ย่างดี และไดรั้บการยอมรับจากประชาชนชาวลาวรอบๆ 
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นหงสา และถอืวา่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานถา่นหนิมาตรฐาน "Clean Coal Technology" 

 5. นายวโิรจน ์ทรงวฒันา ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ การลงทนุโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ี่
ประเทศญีปุ่่ น จํานวน 1 เมกะวัตต ์จะตอ้งใชพ้ื้นทีแ่ละเงนิลงทุนจํานวนเท่าใด  และจะคุม้ทุนเมือ่ไร สําหรับ
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นหงสา ใน สปป.ลาว จะรับรูร้ายไดท้ัง้หมดจรงิๆ เมือ่ไร และแตล่ะหน่วยแลว้เสร็จเมือ่ใด  
 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ดยทั่วไป จะใชพ้ื้นที่
ประมาณ 15 ไร่ ตอ่ 1 เมกะวัตต ์แต่การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ในประเทศญีปุ่่ น จะมตีน้ทนุการ
ผลติไฟฟ้าประมาณ 100 ลา้นบาท ตอ่ 1 เมกะวัตต ์ซึง่จะสงูกวา่ประเทศไทยเล็กนอ้ย และจุดคุม้ทนุจะอยู่ทีป่ระมาณ 
5 - 6 ปี สําหรับโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ม ี3 หน่วยผลติ โดยหน่วยที ่1) กําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชย ์
ในวันที ่2 มถิุนายน 2558 หน่วยที ่2) กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย ์ในวันที ่2 พฤศจกิายน 2558 และหน่วยที ่
3) กําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ ในวันที ่2 มีนาคม 2559 ซึง่คาดว่าจะเป็นไปตามแผนทัง้ 3 หน่วย และเมื่อ
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิยค์รบทัง้ 3 หน่วย จะสง่ผลใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 30 ของรายไดข้องบรษัิทฯ ทัง้หมด 
  นายเกรยีงฤทธิ ์เจยีจันทรพ์งษ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่พัฒนาธุรกจิ 2 ชีแ้จงเพิม่เตมิ
วา่ ในประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยจ์ะใชพ้ื้นทีป่ระมาณ 15 ไร่ ต่อ 1 เมกะวัตต ์สําหรับประเทศญีปุ่่ น สามารถ 
จะกระชบัพืน้ทีใ่หล้ดลงมาไดท้ี ่10 ไร่ ตอ่ 1 เมกะวัตต ์เชน่ โครงการ Iwaki จะใชพ้ืน้ที ่10 ไร่ ตอ่ 1 เมกะวัตต ์สําหรับ
จดุคุม้ทนุนัน้เนือ่งจากคา่ไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น มกีารเปลีย่นแปลงทกุ  ๆปี แตส่ําหรับโครงการทีบ่รษัิทฯ เขา้ลงทนุเมือ่
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ปี 2555 จะไดรั้บ Feed-in Tariff (FIT)  ที ่40 เยน แตถ่า้ยืน่ขอ ณ ปัจจุบันจะได ้FIT ที ่37 เยน ดังนัน้ จุดคุม้ทนุ
จะขึน้อยูก่บัรายไดท้ีจ่ะเปลีย่นแปลงตามอตัรา FIT ทีไ่ดรั้บ 
 6. นายสชุาต ิกมัพลกญัจนา ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ม ีSolar 
Cell Efficiency อยูท่ีเ่ทา่ใดใน 1 วนั และจะรับแสงแดดไดก้ีช่วัโมง และเฉลีย่กีช่ัว่โมงตอ่ปี นอกจากนี้ จะใชเ้วลา
ในการบํารุงรักษาในแตล่ะชว่งเทา่ใด 

  นายเกรียงฤทธิ ์เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่พัฒนาธุรกจิ 2 ชีแ้จงว่า 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น โดยคํานวณจากโครงการ Iwaki จะม ีCapacity Factor ทีร่อ้ยละ 16 
หรืออกีนัยหนึ่งคอืมอีัตราในการรับแสงแดดต่อ 1 วัน จะอยู่ที ่ประมาณ 4 ชั่วโมง หากเปรียบเทยีบกับในประเทศ
ไทยทีรั่บแสงแดดไดด้กีวา่ Capacity Factor จะอยู่ทีร่อ้ยละ 20 - 21 สว่นเรือ่งการบํารุงรักษาอปุกรณ์จะขึน้อยู่
กับความสกปรกของแผง Solar Cell เพราะในประเทศญีปุ่่ นจะมฝีุ่ นนอ้ย ดังนัน้ ความจําเป็นในการทําความ
สะอาดอุปกรณ์ก็จะนอ้ย แต่ในประเทศไทยจะตอ้งทําความสะอาดมากกว่า ตอ้งมีการทําความสะอาดแผง 
Solar Cell ประมาณ 2 เดอืนตอ่ครัง้ และใน 1 ปี จะมชีัว่โมงการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติยอ์ยู่ที ่
1,400 ชัว่โมง 

 7. นายณรงคศ์ักดิ ์เมฆมาสนิ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า โครงการ Collinsville มีแผนการพัฒนา
อยา่งไร  
  กรรมการผูจั้ดการ ชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ มแีผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Conllinsville                  
ไปเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยข์นาดประมาณ 36 เมกะวัตต ์ปัจจุบันไดรั้บใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการแลว้ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหาผูรั้บซือ้ไฟฟ้า และผูดํ้าเนินการดา้นวศิวกรรมและก่อสรา้ง (Engineering 
Procurement and Construction : EPC)   

  นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า หากพัฒนาโครงการ 
Collinsville เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์จะคุม้ทนุหรอืไม่ เพราะเดมิไม่ม ีAdder และจะดําเนนิการอย่างไรกับ
โรงไฟฟ้าเดมิ จะปล่อยทิง้รา้งหรือขาย และมคีวามเห็นว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ค่อนขา้งจะมี
ปัญหาจงึเกรงวา่สนิทรัพยท์ีม่จีะไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์ 

  ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่ไดม้ีการตกลงดําเนินการใดๆ หากจะดําเนินการ      
ฝ่ายบริหารฯ จะตอ้งเสนอขออนุมัตติ่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ก่อน แต่เนื่องจากบรษัิทฯ มคีวามเห็นว่าพื้นที่
ดังกล่าวเพียงพอที่จะดําเนินการได ้สําหรับโครงการ Conllinsville ในประเทศออสเตรเลยีนั้น บริษัทฯ           
มสีนิทรัพยห์ลายอยา่ง จะตอ้งพจิารณาวา่จะเพิม่มูลคา่ใหก้ับสนิทรัพยเ์หลา่นัน้ หรอืจะทําประโยชน์ไดอ้ย่างไร 
โดยการขายสนิทรัพยก็์เป็นอกีหนึง่ทางเลอืก 

8. นายสุชาต ิกัมพลกัญจนา ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ขณะนี้ พลังงานทางเลือกมีแนวโนม้
คอ่นขา้งด ีและราคาหุน้ของบรษัิทในแวดวงพลังงานก็มรีาคาด ีการผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานทดแทนตา่งๆ จะ
ไดส้ว่นเพิม่ของ Adder หรอื FIT เขา้มา ดังนัน้ ขอสอบถามวา่ การผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานทดแทนจะคุม้คา่การ
ลงทนุหรอืไม่ เพราะเทา่ทีท่ราบขอ้มูลจากแหลง่ตา่งๆ นัน้ แผง Solar Cell จะมอีายุการใชง้านประมาณ 5-7 ปี และมี
การตดัคา่เสือ่มราคาปีตอ่ปีหรอืไม ่อยา่งไร   

ประธานฯ ชีแ้จงว่า  แผง Solar Cell จะมีอายุการใชง้าน 25 ปี ส่วนการคนืทุนจะอยู่ที่
ประมาณ 5-7 ปี สาํหรับโครงการในประเทศญีปุ่่ น   

นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่พัฒนาธุรกจิ 1 ชีแ้จงว่า บริษัทฯ 
เลอืกใชแ้ผง Solar Cell ทีม่คีณุภาพดมีาก มอีายุการใชง้านขัน้ตํา่ 25 ปี ทกุโครงการมกีารทําประกันภัยในกรณีที่
อปุกรณ์เสยีหายจะมกีารเปลีย่นใหใ้หม ่สว่นการตดัคา่เสือ่มราคาจะตดัเทา่กนัทกุปีตามอายกุารใชง้าน 25 ปี 

 หลังจากนัน้ ประธานฯ แจง้ว่าในระเบยีบวาระนี้ไม่มกีารลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเป็นเรื่อง
เสนอทีป่ระชมุเพือ่รับทราบ  
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของ
บรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ  

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชีกําไรขาดทุนประจําปีส ิน้สุด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 

ประธานฯ แจง้ว่า งบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุของบรษัิทฯ สิน้สดุ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2557 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ คอื นายวัยวัฒน์ กอสมานชยักจิ 
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6333 แหง่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด และคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี 2557 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกลา่ว
นัดประชมุ  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้่วมกนัชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1.  นางสาวศริพิร ขัตตพงษ์ ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย) สอบถามว่า 
จากขอ้มลูในรายงานประจําปี 2557 ฉบับสรุปขอ้มูลทางการเงนิ หนา้ 15 เรือ่ง การกูเ้งนิโดยออก Euro Medium Term 
Note เมือ่วันที ่28 เมษายน 2557 วงเงนิ 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ นัน้ บรษัิทฯ ไดทํ้าประกันคา่เงนิทีเ่ป็นเงนิเหรยีญ
สหรัฐฯ กับเงนิบาทไวแ้ลว้ใชห่รอืไม่ และบรษัิทฯ จ่ายอัตราดอกเบีย้เพยีงรอ้ยละ 3.5 นัน้ หากกูเ้งนิในประเทศอัตรา
ดอกเบีย้จะสงูกวา่นีใ้ชห่รอืไม ่ 

 นายวฒุชิยั ตนักรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญก่ารเงนิ ชีแ้จงดงันี ้ 

 (1) เรือ่งอัตราแลกเปลีย่น (Currency) เนื่องจากการกูเ้งนิสกลุเหรยีญสหรัฐฯ เพือ่         
ไปลงทนุในตา่งประเทศ โดยปกตกิารไปลงทุนที ่สปป.ลาว ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ                   
แหง่ประเทศไทย มกีารจ่ายเงนิรายไดเ้ป็นเงนิเหรยีญสหรัฐฯ และเงนิบาท ซึง่โดยธรรมชาตขิองการบรหิารกระแส            
เงนิสด (Natural Cash Flow Hedge) ก็จะกูเ้ป็นเงนิเหรยีญสหรัฐฯ สว่นหนึง่ เพือ่รักษากระแสเงนิสด (Cash 
Flow) ใหม้คีวามสมดลุกนั  

 (2) การกูเ้ป็นเงนิบาทในระยะเวลาเดยีวกับการกูเ้ป็นเงนิเหรียญสหรัฐฯ สว่นใหญ่
การกูเ้ป็นเงนิบาทจะมอีตัราดอกเบีย้สงูกวา่การกูเ้ป็นเงนิเหรยีญสหรัฐฯ  

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและ
บญัชกํีาไรขาดทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน เป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทุนของบรษิทัฯ ส ิน้สุด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นดว้ย 1,019,635,190  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9986  

ไมเ่ห็นดว้ย 14,455  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0014  

งดออกเสยีง 1,371,446  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

รวมจํานวนเสยีง 1,019,649,645  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2557 และการจา่ยเงนิปนัผล 
ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ

ขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 43 กําหนดว่า บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนี้จะมจํีานวน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ตามมติ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชมุครัง้ที ่5/2550 เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 2550 กําหนดใหจ้่ายเงนิปันผลใน
อตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสาํหรับงวดตามงบการเงนิรวมหลงัจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมายและเงนิทนุ
สาํรองอืน่  ๆอยา่งไรก็ตามการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาเห็นว่า ผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ของบริษัทฯ 
และบรษัิทย่อย มกํีาไรเป็นจํานวน 6,279.03 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรต่อหุน้เท่ากับ 4.33 บาท และบรษัิทฯ      
มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึ การลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบรษัิทฯ 
แลว้ จงึเห็นสมควรนําเสนอทีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการ
จา่ยเงนิปันผล ดงันี ้  

(1)  ทุนสํารองตามกฎหมาย :  คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไม่จัดสรรเงนิเพื่อเป็นทุน
สํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากบริษัทฯ ไดจั้ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท  
ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ 

(2)  เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอใหจั้ดสรรในอัตราหุน้ละ 2.27 บาท 
คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้ส ิน้จํานวน 3,292 ลา้นบาท เท่ากับรอ้ยละ 52.42 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวมหลัง
หักเงนิสํารองตามกฎหมายและเงนิทุนสํารองอืน่ โดยเมื่อวันที ่17 กันยายน 2557 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอัตราหุน้ละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจํานวน 1,595 ลา้นบาท  
จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุน้ละ 1.17 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายจํานวน 1,697 ลา้นบาท หาก
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ไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะสามารถจ่ายเงนิปันผลไดใ้นวันที ่30 เมษายน 2558 โดยกําหนดรายชือ่       
ผูถ้ือหุน้ที่มีส ิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2558 รวมทั ้งใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยโ์ดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ในวันที ่11 มนีาคม 2558 ทัง้นี ้
เงนิปันผลทีจ่่ายในงวดนี้จะจ่ายจากกําไรสะสมสว่นทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ในอัตรารอ้ยละ 23 และรอ้ยละ 20 
สําหรับเงนิปันผลทีจ่่ายในอัตรา 0.64 บาทตอ่หุน้ และ 0.53 บาทต่อหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้บคุคลธรรมดาผูไ้ดรั้บเงนิปัน
ผลสามารถนําไปเครดติภาษีคนืไดต้ามอตัราทีก่ลา่วขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้สนอขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผลจากการดําเนนิงานของปี 2557 และ
ปี 2556 (ซึง่เป็นกําไรสาํหรับปีทีป่รับปรุงใหมโ่ดยปฏบิตัติามการตคีวามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่4 
(TFRIC 4)) ดงันี ้

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 

กําไร (ลา้นบาท) 6,279.03 6,514.12 

จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,450 1,450 

เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 2.27 2.27 

จํานวนเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้ (ลา้นบาท) 3,292 3,292 

สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลตอ่กําไร 
ตามงบการเงนิรวม (รอ้ยละ) 

 
52.42 

 
50.53 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้่วมกนัชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายไกรวลัย ์ศรสีวสัดิ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้

 (1)   ขอทราบรายละเอยีดการจัดสรรเงนิทุนสํารองเพือ่การลงทนุหรือดําเนินกจิการ
ตา่งๆ ของบรษัิทฯ วา่จัดสรรไวส้าํหรับโครงการใดบา้ง ประมาณเทา่ไร 
 (2)  ผลประกอบการทีล่ดตํ่าลง เมือ่เทยีบจากผลกําไรปี 2555 ซึง่มีกําไรประมาณ 7,000 
ลา้นบาท ลดเหลอืประมาณ 6,500 ลา้นบาท ในปี 2556 และ 6,200 ลา้นบาท ในปี 2557 จงึขอทราบรายละเอยีด
วา่กําไร ทีล่ดลงเกดิจากสาเหตใุด 

 (3)  ขอขอบคุณทีบ่รษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ในอัตราทีส่งูขึน้กว่า ปี 2556 
แมว้า่ผลประกอบการจะลดลง 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ การจัดสรรเงนิสํารองเพือ่การลงทนุของบรษัิทฯ นัน้ ไดพ้จิารณาวงเงนิ
สําหรับโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนา รวมทัง้โครงการโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ไดเ้ดนิเครื่องเชงิ
พาณิชย์ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นหงสา ใน สปป. ลาว และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา        
เซเปียน-เซน้ํานอ้ย ซึง่ก่อสรา้งแลว้เสร็จประมาณรอ้ยละ 10 รวมถงึโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์     
ในประเทศญีปุ่่ น ซึง่บรษัิทฯ จําเป็นจะตอ้งสํารองไวส้ําหรับลงทนุในโครงการเหลา่นัน้ นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังได ้
แสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน สปป. ลาว และสหภาพเมยีนมาร์ ซึง่
หากการลงทนุมคีวามแน่นอนแลว้จงึจะแถลงใหท้ราบอยา่งเป็นทางการ 

สําหรับแนวโนม้กําไรทีล่ดลงนัน้ เนื่องจากรายไดห้ลักของบรษัิทฯ  มาจากโรงไฟฟ้า
ของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด จังหวัดราชบุรี ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิซึง่โดย
โครงสรา้งคา่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าดังกลา่ว จะไดรั้บคา่ไฟฟ้าสงูในชว่งตน้ของ การผลติ เพื่อใหบ้รษัิทฯ คนืทุน
ไดเ้ร็ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีอายุกว่า 10 ปีแลว้ จงึทําใหร้ายไดค้่าไฟฟ้าทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บ
ลดลงจากชว่งแรก หากบรษัิทฯ ยังคงพึง่พารายไดจ้ากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ รายไดข้องบริษัทฯ ก็จะมแีนวโนม้
ลดลงไปเรือ่ยๆ ดงันัน้บรษัิทฯ จงึไดแ้สวงหาโอกาสการลงทนุในโครงการใหม่ๆ  ตลอดเวลา 

ในสว่นของรายไดข้องปี 2555 ทีม่กํีาไรประมาณ 7,000 ลา้นบาทนัน้ เป็นรายไดพ้เิศษที่
เกดิจากการขายโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลยี อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ เชือ่มั่นว่าในปี 2558 และปี 2559 
บรษัิทฯ จะรับรูร้ายไดเ้พิม่ขึน้พอสมควรจากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นหงสา 

นายวุฒชิัย ตันกุรานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ในปี 2555 
บรษัิทฯ ไดข้ายโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลยีไป 2 แห่ง จงึรับรูกํ้าไรประมาณ 1,800 ลา้นบาท ซึง่ถา้นําไป
หักออกจากผลกําไรทัง้หมดประมาณ 7,000 ลา้นบาท จะเหลอืประมาณ 5,000 ลา้นบาท นอกจากนี้ ยังมกีาร
เปลีย่นแปลงทีส่ําคัญคอื การเปลีย่นมาตรฐานบัญช ีซึง่ในปี 2557 บรษัิทฯ ไดใ้ชม้าตรฐานบัญชใีหม่คอื TFRIC 
4 เนื่องจากงบกําไรขาดทนุของธุรกจิโรงไฟฟ้ามคีวามคลา้ยคลงึกับธุรกจิเชา่ซือ้ (Leasing) และคลา้ยกับธุรกจิ
ธนาคาร (Banking) มากขึน้ คอืมกีารรับรูร้ายไดเ้ป็นดอกเบีย้แทนการรับรูร้ายไดเ้ป็นคา่ขายไฟฟ้า ดังนัน้ หากไม่
พจิารณากําไรพเิศษ กําไรตามงบการเงนิปกตขิองปี 2556 และ ปี 2557 จะตํา่กวา่ปี 2555 เพยีงเล็กนอ้ย 
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นายไกรวัลย์  ศรีสวัสดิ ์ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิม่เตมิว่า บริษัทฯ ไดป้ระมาณการกําไรในปี 
2558 ไวห้รอืไม่ วา่จะเป็นเทา่ใด หรอืคดิเป็นรอ้ยละเทา่ไรของรายไดท้ัง้หมด ทัง้นี้บรษัิทฯ มกีลยุทธเ์พือ่การ
ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอย่างไร นอกจากนี้แลว้ โครงสรา้งรายไดข้องบริษัทฯ มาจากช่องทาง
ใดบา้ง รวมทัง้ไดเ้สนอแนะใหบ้รษัิทฯ พจิารณาเกีย่วกับการดําเนนิธุรกจิในรูปแบบทีน่อกเหนือไปจากการสรา้ง
โรงไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้า เชน่ หาพันธมติร หรอืเขา้ไปดําเนนิการเชา่ หรอืบรหิารโรงไฟฟ้าอืน่ทีไ่ม่ไดส้รา้งเอง
ไดห้รอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไดป้ระมาณการกําไรของปี 2558 ไวเ้บือ้งตน้            
ทีป่ระมาณ 5,000 ลา้นบาท ซึง่เป็นประมาณการในระดับทีใ่กลเ้คยีงกับชว่ง 2 - 3 ปีทีผ่่านมา อย่างไรก็ตาม ในชว่ง 
2 ปี ทีผ่า่นมาบรษัิทฯ สามารถทํากําไรสทุธไิดเ้กนิกวา่ 6,000 ลา้นบาท  

สําหรับกลยุทธข์องบรษัิทฯ คอื การแสวงหาและควบรวมกจิการในโครงการทีส่ามารถ
รับรูร้ายไดไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว เนื่องจากการแสวงหาโครงการใหม่ๆ (Greenfield Project) ตอ้งเริ่มตัง้แต่
การศกึษา การหาพื้นที ่ซึง่ใชเ้วลานานกว่าจะรับรูร้ายได ้โดยโครงการโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลักส่วนใหญ ่    
กว่าจะรับรูร้ายไดต้อ้งใชเ้วลาประมาณ 5 - 6 ปี โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน ใชเ้วลาอย่างนอ้ย 1 - 2 ปี 
ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมุง่เนน้กลยทุธใ์นการ ทีจ่ะเขา้ซือ้กจิการทีเ่หมาะสมและใหผ้ลตอบแทนทีด่ ี

2. นายบญุรื่น จางบัว ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ สาเหตุใดจงึเลอืกจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ใน
วันที่ 10 เมษายน 2558 จากเดมิที่จัดประชุมช่วงปลายเดอืนมีนาคม และเลอืกจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 
เมษายน 2558 ซึง่หลังจากวันประชุมถงึ 20 วัน ในขณะทีปี่ทีผ่่านมาทีป่ระชมุในเดอืนมีนาคมจะไดรั้บเงนิปันผล
หลงัจากวนัประชมุเพยีงประมาณ 10 วนั 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ เลอืกวันทีม่คีวามสะดวกในการจัดประชมุ สว่นการจ่ายเงนิ
ปันผลทีล่า่ชา้ออกไปเป็นเพราะตดิชว่งวนัหยดุสงกรานต ์

 นายวฒุชิยั  ตนักรุานันท ์ชีแ้จงวา่ เนื่องจากบรษัิทฯ บรหิารงานโดยการถอืหุน้ในบรษัิท
อืน่ (Holding Company) และมีบริษัทลูกเขา้มามากขึน้ จึงตอ้งใชเ้วลาสําหรับการปิดบัญช ีอย่างไรก็ตาม        
การดําเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดคือ สิน้เดือน
กมุภาพันธ ์และเมือ่จัดประชมุในวันที ่10 เมษายน 2558 ซึง่จะตดิชว่งวันหยุดสงกรานต ์การจ่ายเงนิปันผลจงึตอ้ง
บวกจํานวนวนัตามกําหนดออกไป  

หลังจากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ นําเสนอ โดยไม่จัดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากทนุสํารองตามกฎหมายของ
บรษัิทฯ มยีอดสะสมรวมทัง้ส ิน้เท่ากับรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ ตามมตคิณะกรรมการ
บรษัิทฯ ทีไ่ดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุแลว้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

มตทิีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปีและการจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2557 

โดยไมจ่ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ (เนือ่งจากทุนสํารองตามกฎหมายของบรษิทัฯ มยีอด
สะสมรวมท ัง้ส ิน้เป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แลว้) 
ตามทีป่ระธานฯ ไดนํ้าเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้  
เห็นดว้ย  1,021,058,323 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9949  

ไมเ่ห็นดว้ย 51,901  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0051  

งดออกเสยีง 12,000  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

รวมจํานวนเสยีง 1,021,110,224  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี

  ประธานฯ แถลงวา่ ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญ            
ผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัชขีองบรษัิททกุปี  

เนือ่งจากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด โดยนายวัยวัฒน์ กอสมานชยักจิ (ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที ่6333) ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2557 มผีลงานดา้นการตรวจสอบ 
การจัดทํารายงาน การประสานงานอยู่ในระดับทีน่่าพอใจ ผูส้อบบัญชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจในภาระหนา้ทีใ่น
ฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมกีารเสนอแนะขอ้พงึปฏบิัติ
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เพื่อเพิม่ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นการบันทกึบัญชใีหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีี่
รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังไดม้กีารประชมุร่วมกับผูบ้รหิารและฝ่ายบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เป็นประจําทุก
ไตรมาส รวมทัง้เขา้ชีแ้จงผลการสอบทานงบการเงนิทกุไตรมาสตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นอยา่งด ี 

จากผลการปฏบิตังิานและเพือ่ความตอ่เนือ่งและคลอ่งตวัในการบรหิารจัดการทางระบบบัญชี
ซึง่ตอ้งถือปฏบิัตติามการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่4 (TFRIC 4) การประเมนิว่า 
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเชา่หรือไม่ คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหนํ้าเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารจา้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ี
จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2558 ตอ่เนื่องเป็นปีทีเ่จ็ด โดยบรษัิทฯ ไดเ้ปลีย่นตัว
ผูส้อบบัญชอีสิระทีจ่ะเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงนิตัง้แตปี่ 2557  ซึง่สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทีใ่หบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยจั์ดใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบัญช ี
(auditor rotation) หากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบิัตหินา้ทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิ
ของบรษัิทมาแลว้หา้รอบปีบัญชตีดิต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายใหม่ ทีส่ังกัดสํานักงานสอบ
บัญชเีดยีวกับผูส้อบบัญชรีายเดมิก็ได ้ซึง่คณะกรรมการฯ เห็นชอบดว้ยกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังกล่าว จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้งบรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ี
จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ตอ่เนื่องเป็นปีทีเ่จ็ด โดยมรีายชือ่ผูส้อบบัญช ีประกอบดว้ย นายวัยวัฒน์ กอสมาน
ชยักจิ (ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6333) หรอืนายเจรญิ ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4068) หรอื
นายเอกสทิธิ ์ชธูรรมสถติย ์(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4195) โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบริษัท เค
พเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิัตงิานแทนได ้โดย
กําหนดคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2558 เป็นเงนิจํานวน 810,000 บาท โดยไม่มคีา่บรกิาร
อืน่ และคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วมจํีานวนเทา่กบัคา่สอบบญัชปีระจําปี 2557 ทีผ่า่นมา  

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชดีังกล่าวไดรั้บการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2558 ของบรษัิท ผลติ
ไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั บรษัิท ราชบรุพีลงังาน จํากดั บรษัิท ราชบรุ ีอัลลายแอนซ ์จํากัด และบรษัิท อารเ์อช อนิเตอร์
เนชัน่แนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากัด และบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด ซึง่เป็นบรษัิท
ย่อยของบริษัทฯ ดว้ย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจําปี 2558 ที่จะไดรั้บจากบริษัทฯ รวมกับ
คา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชทีีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทย่อยทัง้ 6 บรษัิทดังกลา่วจะเป็นเงนิรวมทัง้ส ิน้ 2,163,000 บาท 
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket รวมจํานวนไมเ่กนิ 60,000 บาท) 

ประธานฯ แจง้เพิ่มเตมิว่า ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอนัน้ไม่มคีวามสัมพันธห์รือสว่นได ้
เสยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าว  ในลักษณะทีจ่ะมี
ผลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแตอ่ย่างใด และในรอบปีทีผ่่านมา กลุม่บรษัิทฯ ไดบ้ันทกึคา่ตอบแทน
ใหแ้กก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาํนักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบัญชสีงักัด สําหรับการเป็นทีป่รกึษาเพือ่วัตถุประสงคเ์ฉพาะเป็น
จํานวนเงิน 1,126,897 บาท ซึง่การรับบริการงานดังกล่าว ไม่เป็นสาระสําคัญที่จะก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนท์ีจ่ะทําใหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระและความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี  

สําหรับการคัดเลอืกผูส้อบบัญชแีละการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชไีดผ้่านการ
พจิารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึง่ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบเกีย่วกับความรู ้
ความสามารถของทมีผูส้อบบัญช ี ผลการปฏบิัตงิานทีผ่่านมา ภาระและปรมิาณงาน ความสมเหตุสมผลของ
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญช ีรวมทัง้การปฏบิัตทิีส่อดคลอ้งกับขอ้กําหนดในการหมุนเวยีนผูส้อบบัญชขีอง
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้่วมกนัชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายบญุรืน่ จางบวั ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปตรวจสอบ
บญัชใีนตา่งประเทศ บา้งหรอืไม ่

นายวฒุชิัย ตันกุรานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงว่า โดยสว่นใหญ่การตรวจสอบ
บญัชขีองบรษัิทฯ จะเป็นการเดนิทางไปตา่งจังหวัด สว่นการตรวจสอบบัญชใีนตา่งประเทศ บรษัิทย่อยในตา่งประเทศจะ
เป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 

2. นายไกรวัลย์ ศรีสวัสดิ ์ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากขอ้มูลการสอบบัญชทีีนํ่าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีทัง้หมดเป็นจํานวนประมาณ 2,100,000 บาท นั้น ขอทราบว่า
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วเพิม่ขึน้จากปีกอ่นประมาณเทา่ไร และเป็นคา่ธรรมเนยีมทีร่วมทัง้บรษัิทแม่และบรษัิทย่อย
จํานวน 6 แห่งนั้น มีขอ้สังเกตว่านอ้ยเกนิไปหรือไม่  นอกจากบริษัทเหล่านี้แลว้ยังมีบริษัทอืน่ทีบ่ริษัททีม่ี
อํานาจเขา้ไปบรหิารหรือควบคุมรวมอยู่ดว้ยหรือไม่  หากบรษัิทฯ สามารถดําเนินการตรวจสอบบัญชใีนทุกๆ 
ธุรกจิทีบ่รษัิทฯ มอํีานาจในการบรหิารจัดการ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในและการบรหิาร
โดยรวม รวมทัง้จะสามารถชว่ยลดตน้ทนุของบรษัิทฯ ได ้ ซึง่จะทําใหป้ระสทิธภิาพการบรหิารจัดการดขีึน้มากดว้ย 
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 นอกจากนี้ ขอทราบวา่ ค่าใชจ้่ายทีแ่ทจ้รงิทีจ่า้งผูส้อบบัญชรีายเดยีวกัน ในการสอบบัญชี
ของบรษัิทฯ และบรษัิททีบ่รษัิทฯ มอํีานาจควบคมุทัง้หมดวา่มจํีานวนเทา่ไร และนอกเหนือจากนี้ยังมคีา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 
อกีหรอืไม ่

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ คา่สอบบญัชขีองบรษัิทฯ ทีเ่สนอขออนุมัตติอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2558 มจํีานวน 810,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่ธรรมเนียมการสอบบัญชปีี 2557 เพือ่ความโปร่งใส บรษัิทฯ จงึไดแ้สดง
รายละเอยีดคา่สอบบญัชขีองบรษัิทยอ่ยซึง่มกีารจา้งผูส้อบบญัชรีายเดยีวกนัดว้ย โดยคา่ใชจ้า่ยในการสอบบัญชขีอง
บรษัิทยอ่ยประจําปี 2558 ทีนํ่าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ มทีัง้คา่ธรรมเนยีมทีเ่พิม่ขึน้และลดลง โดยคา่ธรรมเนียม
ทีเ่พิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด เนื่องจากบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ไดค้วบรวม
กจิการกบับรษัิท ไตร เอนเนอจี ้จํากดั จงึทําใหป้รมิาณงานสอบบญัชเีพิม่ขึน้ สง่ผลใหค้า่ธรรมเนียมในการสอบบัญชี
เพิม่ขึน้ดงักลา่ว  

นายวุฒชิัย ตันกุรานันท์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า สําหรับบริษัท       
ทีบ่รษัิทฯ ไม่มอํีานาจควบคุม บรษัิทเหลา่นัน้จะดําเนินการจา้งผูส้อบบัญชแียกต่างหาก สําหรับค่าใชจ้่ายอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วกับการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยทัง้ 6 แห่ง  สว่นใหญ่จะรวมอยู่ใน Out-of-pocket แลว้ ยกเวน้
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากนัน้ จะตอ้งเจรจาตกลงเป็นคราวๆ ไป ซึง่ทีผ่า่นมาไมค่อ่ยเกดิขึน้ 

นางสาวศริิพร ขัตตพงษ์ ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) สอบถามว่า  
จากขอ้มูลทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558 หนา้ 20  ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชปีี 2557  
มจํีานวน 2,130,000 บาท แตข่อ้มูลทีนํ่าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มจํีานวน 2,100,000 บาท ซึง่แตกตา่งกัน จงึขอ
ทราบเหตผุลความแตกตา่งของตวัเลขดงักลา่ว  

นายวฒุชิยั ตันกรุานันท ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่การเงนิ ชีแ้จงวา่ คา่ธรรมเนียมทีแ่ตกตา่งกัน
ดงักลา่ว เนือ่งมาจากมกีารปิดกจิการของบรษัิทยอ่ย 1 บรษัิท จงึทําใหค้า่ธรรมเนยีมตา่งกนั 30,000 บาทดงักลา่ว 

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมตอินุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละ
กําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชตีามรายละเอยีดทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุดังกล่าวแลว้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าธรรมเนยีมในการสอบ
บญัชีตามทีป่ระธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,019,239,163  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8218  

ไมเ่ห็นดว้ย 1,819,655  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1782  

งดออกเสยีง 90,647  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

รวมจํานวนเสยีง 1,021,058,818  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงวา่ ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กําหนดไวว้า่ “ในการประชมุสามัญประจําปี
ทุกครัง้  ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่น
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง
ภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลากกันว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่ง
นานที่สุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตัง้เขา้มาดํารง
ตําแหน่งใหม่ได”้ ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 มกีรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งตามวาระตาม
ขอ้บังคับดังกล่าว รวม 5 คน ประกอบดว้ย นายสทุัศน์ ปัทมสริิวัฒน์ กรรมการ นายพงษ์ดษิฐ พจนา กรรมการ 
นางสาวประภา ปรูณโชต ิกรรมการอสิระ นายสาธติ รังคสริ ิกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ และนายสวุทิ 
คงแสงภักดิ ์กรรมการอสิระ  

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้ิจารณาคุณสมบัตกิรรมการตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 คณุวุฒทิางการศกึษา อายุ ทักษะและประสบการณ์การทํางานในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่การประกอบกจิการและ
สามารถชว่ยพัฒนาบริษัทฯ ได ้รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในช่วงทีผ่่านมาสําหรับ
กรรมการรายเดมิทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง และสําหรับกรรมการอสิระนัน้ 
ไดพ้ิจารณาตามนิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ กําหนดขึน้ ดังทีไ่ดเ้สนอผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกล่าวนัด
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ประชมุแลว้ รวมทัง้ความสมัพันธท์างธุรกจิทีม่นัียสําคัญทีอ่าจมผีลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระแลว้ 
จงึเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนใหนํ้าเสนอทีป่ระชุม
สามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระดงักลา่ว ดงันี ้

1.  นายสทุศัน ์ ปัทมสริวิฒัน ์ กรรมการ 
2. นายพงษ์ดษิฐ พจนา กรรมการ 
3. นางสาวประภา ปรูณโชต ิ กรรมการอสิระ 
4. นายประพนธ ์ กติจัินทโรภาส กรรมการอสิระ 
5. นายสมัคร เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ ลําดับที ่1-3 ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง ลําดับที ่4 และ 5 แทนนาย
สาธิต รังคสริิ และนายสุวทิ คงแสงภักดิ ์ตามลําดับ การเลือกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระดังกล่าว  
ใหม้ผีลตัง้แตว่นัถัดจากวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เป็นตน้ไป 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้สนอประวัตโิดยย่อของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของ
บรษัิทฯ ตอ่ทีป่ระชมุ โดยเป็นขอ้มูลเดยีวกันกับทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ
แลว้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประธานฯ ไดแ้จง้ให ้    
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบเกีย่วกับการเป็นกรรมการของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษัิทฯ วา่ ไม่มผีูท้ ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นกรรมการในบรษัิททีม่กีาร
ประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบรษัิทฯ มเีพยีงการเป็นกรรมการในบรษัิท
ในเครือของบรษัิทฯ กล่าวคอื นายพงษ์ดษิฐ พจนา เป็นประธานกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด บรษัิท 
ราช-ออสเตรเลยี จํากัด บรษัิท ไฟฟ้า หงสา จํากัด และบรษัิท พูไฟมายนิง่ จํากัด และเป็นกรรมการบรษัิท ราชบุรี
เพาเวอร ์จํากดั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ และประธานฯ 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายบรหิารฯ ไดร้่วมกนัชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายเกยีรตศิักดิ ์แสวงการ ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สังเกตว่า คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง            
มบีทบาท และความรับผดิชอบอย่างไรต่อการลงทุนทีเ่กดิความผดิพลาดจากการตัดสนิใจเขา้ไปลงทุนใน
ประเทศออสเตรเลยี ทีส่ง่ผลใหบ้รษัิทฯ ประสบปัญหาผลการดําเนินงานทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว 
และขอเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่มหีนา้ทีใ่นการพจิารณา
กลั่นกรองบุคคลทีจ่ะเขา้มาทําหนา้ทีเ่ป็นกรรมการของบรษัิทฯ ว่า ควรจะใหโ้อกาสบุคคลภายนอกไดเ้ขา้มามี
สว่นร่วมในการบรหิารกจิการของบรษัิทฯ มากกวา่ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึง่น่าจะเกดิประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ มากกวา่
การหมนุเวยีนบคุลากรเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่เทา่นัน้   

2. นายไกรวลัย ์ศรสีวสัดิ ์ผูถ้อืหุน้ มคีวามเห็นและมขีอ้สอบถาม ดงันี ้

(1)  ในการดําเนินธุรกจิอาจจะมเีรื่องความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) คุณธรรม และจริยธรรม เกดิขึน้ได ้ ซึง่ไม่มีกฎหมายบังคับ แต่เป็นเรื่องของการแสดงความ
รับผดิชอบ อย่างไรก็ตาม การดําเนนิงานสว่นใดทีเ่กดิความผดิพลาดหรอื ไม่ประสบความสําเร็จ บรษัิทฯ ควร
จะถือเป็นบทเรียนและมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงเรื่องต่างๆ ใหม้คีวามรอบคอบยิง่ขึน้ และมีความเห็นว่า  
การดําเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของธุรกิจ  ควรอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง และการกําหนดโครงสรา้งของ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของแตล่ะองคก์รดว้ย  

(2)  จากหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558 หนา้ 27 การเขา้ร่วมประชุมของนาย
สทุัศน์ ปัทมสริวิัฒน์ ในรอบปีทีผ่่านมา ทีร่ะบุว่า "เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จํานวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 
ครัง้" นัน้ เห็นว่านอ้ยเกนิไปหรือไม่ เมือ่เปรยีบเทยีบกับจํานวนการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ของนายพงษ์ดษิฐ 
พจนา ในหนา้ที ่28 ทีม่จํีานวน 13 ครัง้ จาก 13 ครัง้ 

(3)  จากหนังสอืเชญิประชมุผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558 หนา้ 33 นิยาม "กรรมการอสิระ" 
ของบรษัิทฯ ในขอ้ 5 - 7 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูประวตัขิองผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการในหนา้ 32 จะ
พบวา่ ผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการของบรษัิทฯ  บางทา่นเป็นผูม้บีทบาท อํานาจ หนา้ที ่ในระดับสงูของ 
กฟผ. หรอื องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง จงึตัง้ขอ้สงัเกตวา่ บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบดังกลา่ว จะขัดตอ่นยิาม
กรรมการอสิระหรือไม่ ขอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาอย่างรอบคอบ สว่นกรรมการอสิระอกี 3 ท่าน 
ไดแ้ก ่นางสาวประภา  ปรูณโชต ินายประพนธ ์กติจัินทโรภาส และนายสมัคร เชาวภานันท ์ทีไ่ดรั้บการเสนอ
ชือ่ต่อทีป่ระชมุเพื่อเลอืกตัง้เขา้มาเป็นกรรมการบรษัิทฯ ดังกล่าวมคีวามเห็นว่ามคีวามรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมและน่าจะสามารถชว่ยบรหิารจัดการกจิการของบรษัิทฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

 ประธานฯ ชีแ้จง ดงันี ้

(1)  การเขา้ร่วมการประชมุของกรรมการสทุัศน์ ปัทมสริวิัฒน์ ในปี 2557 จํานวน 3 
ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ดังกล่าวนัน้ มคีวามถูกตอ้งและเขา้ประชมุครบถว้นทุกครัง้ทีดํ่ารงตําแหน่งกรรมการ 
เนือ่งจากทา่นไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ แทนกรรมการทีล่าออกเมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2557  
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(2)  ผลการดําเนินงานในประเทศออสเตรเลยี ขณะนี้ถือว่ายังไม่ขาดทุน แต่จาก 
ผลกําไรปี 2557 ทีม่จํีานวน 6,279 ลา้นบาท ซึง่นอ้ยกวา่ปี 2555 นัน้ เนื่องจากปี 2555 บรษัิทฯ ไดม้กีารขาย
สนิทรัพยท์ีซ่ ือ้มาตัง้แต่ปี 2552 - 2553 กอ่นทีต่นเองจะมาดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และจากการขาย
สินทรัพย์ดังกล่าวในปี 2555 ทําใหบ้ริษัทฯ รับรู ร้ายไดแ้ละมีกําไรเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7,200 ลา้นบาท  
ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหน่ง ในขณะนั้นไดพ้ิจารณาแลว้ว่า ตลาดซื้อขายไฟฟ้าในประเทศ
ออสเตรเลียมีลู่ทางทีจ่ะมีโอกาสขยายกจิการได ้และรับรูกํ้าไรทีเ่กดิขึน้ได ้แต่ปัจจุบันปรากฏว่า ประเทศ
ออสเตรเลยีประสบปัญหาภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า ประกอบกับรัฐบาลไดม้กีารเปลีย่นแปลงนโยบายจากเดมิม ี
Carbon Tax Credit เป็นไม่ม ีCarbon Tax Credit ดังนัน้ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจงึไดรั้บผลกระทบรายไดท้ี่
ตํา่ลง นอกจากนี ้ขอชีแ้จงวา่ นอกเหนือจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ บรษัิทฯ  
ยังมคีณะกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ ซึง่ตนเองเป็นประธานฯ ในการพจิารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการตา่งๆ 
ของบรษัิทฯ อยา่งเขม้งวดมาโดยตลอด เพือ่รักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้  

(3)  เนือ่งจาก กฟผ. ถอืหุน้บรษัิทฯ รอ้ยละ 45 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ย่อมมสีทิธเิสนอ
ผูแ้ทนมาเป็นกรรมการไดต้ามสัดสว่นการถอืหุน้ โดยบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 5 
ทา่น นัน้ 2 ใน 5 ทา่น คอื นายสทุัศน์ ปัทมสริวิัฒน์ และนายพงษ์ดษิฐ พจนา เป็นผูแ้ทนจาก กฟผ. ซึง่ไม่ใช่
กรรมการอสิระ สว่นกรรมการอสิระอกี 3 ทา่น ทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เขา้มาเป็นกรรมการบรษัิทฯ นัน้ 
ไดพ้จิารณาจากความหลากหลาย และ เห็นว่ามคีวามเหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากร
บคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายบุญรื่น จางบัว ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากขอ้มูลในหนังสอืเชญิประชุมสามัญ ผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2558 หนา้ 35 ขอ้ 13 ระบวุา่ "คณะกรรมการของบรษัิทมจํีานวนไม่เกนิกวา่สบิสามคน" แตเ่หตใุดกรรมการทีบ่รษัิทฯ 
เสนอเลอืกตัง้แทนกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 จงึมจํีานวน 5 คน  

ประธานฯ กล่าวขออภัยผูถ้ือหุน้ในความคลาดเคลือ่นของขอ้มูลทีป่รากฏในหนังสอืเชญิ
ประชมุดงักลา่ววา่ เกดิจากการพมิพข์อ้มลูทีผ่ดิพลาด ซึง่ทีถู่กตอ้งคอื "จํานวนกรรมการของบรษัิทมจํีานวนไม่เกนิ
กวา่สบิหา้คน" ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิจํานวนกรรมการมาประมาณ 2 ปีแลว้ และจํานวน 1 
ใน 3 ของกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน โดยในจํานวนกรรมการสบิหา้คน 
ประกอบดว้ยกรรมการผูแ้ทนการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (ผูถ้อืหุน้ใหญ่) จํานวน 7 คน และกรรมการอสิระจํานวน 
8 คน  

หลังจากนัน้ ประธานฯ แจง้ว่า การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนินการตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
คา่ตอบแทน ซึง่ไดพ้จิารณาคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์แกก่จิการของกลุม่บรษัิทฯ อย่างครบถว้น
แลว้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตเิลอืกตัง้กรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถอืคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการตามขอ้แนะนําของตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคลและทําการเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทุกกรณีทัง้ทีอ่อกเสยีง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก
เสยีง” จากผูเ้ขา้ประชมุทกุคนในทีป่ระชมุ  

มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระโดยใหม้ผีลต ัง้แตว่นั
ถดัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เป็นตน้ไป ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1.   นายสทุศัน ์ปทัมสริวิฒัน ์ กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่)  

เห็นดว้ย 1,017,068,980  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5993  

ไมเ่ห็นดว้ย 4,091,887  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4007  

งดออกเสยีง 88,201  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

รวมจํานวนเสยีง 1,021,160,867  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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2.  นายพงษด์ษิฐ พจนา กรรมการ  (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่) 

เห็นดว้ย 1,020,802,766  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9669  

ไมเ่ห็นดว้ย 337,801  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0331  

งดออกเสยีง 108,501  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

รวมจํานวนเสยีง 1,021,140,567  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

3.  นางสาวประภา ปรูณโชต ิกรรมการอสิระ (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ตอ่อกีวาระหนึง่) 

เห็นดว้ย 1,021,065,766  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9929  

ไมเ่ห็นดว้ย 72,801  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0071  

งดออกเสยีง 110,501  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

รวมจํานวนเสยีง 1,021,138,567  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

4.  นายประพนธ ์กติจินัทโรภาส กรรมการอสิระ (แทนนายสาธติ รงัคสริ)ิ 
เห็นดว้ย 1,017,019,880  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5996  

ไมเ่ห็นดว้ย 4,088,487  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4004  

งดออกเสยีง 140,701  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

รวมจํานวนเสยีง 1,021,108,367  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  5. นายสมคัร เชาวภานนัท ์กรรมการอสิระ (แทนนายสวุทิ คงแสงภกัดิ)์ 
เห็นดว้ย 1,020,560,666  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9438  

ไมเ่ห็นดว้ย 573,401  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0562  

งดออกเสยีง 115,001  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  

รวมจํานวนเสยีง 1,021,134,067  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ ไดกํ้าหนดนโยบายและหลักเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการของบรษัิทฯ โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ใหก้ารกําหนดคา่ตอบแทนมหีลักเกณฑ ์วธิกีาร และกระบวนการที่
ชัดเจน เหมาะสม เป็นไปตามสภาวะทีเ่ป็นปัจจุบันทีสุ่ด รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกจิการของบรษัิทฯ 
โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไดพ้จิารณาเชือ่มโยงกับเป้าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความ
รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การสรา้งแรงจูงใจบุคลากรทีม่คีณุวุฒ ิความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ทีเ่หมาะสมและเอือ้ประโยชน์ตอ่ความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ และอยู่ในลักษณะทีเ่ปรยีบเทยีบได ้
กบัมาตรฐานหรอืระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั   

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดค่าตอบแทน
ของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลั่นกรองอย่างละเอยีดตามหลักเกณฑก์ารกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ เป้าหมายและผลประกอบการของบรษัิทฯ ระดับความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การ
เปรียบเทยีบกับระดับทีป่ฏบิัตอิยู่ในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจบุคลากรทีม่ี
คุณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมและเอือ้ประโยชน์ต่อความสําเร็จในการ
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ประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ตามอัตราและหลักเกณฑเ์ดมิทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ โดยเป็นอัตราทีเ่ปรียบเทยีบไดก้ับระดับที่
ปฏบิตัอิยูใ่นกลุม่ธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั ดงันี ้

1.   จัดสรรโบนัสประจําปี 2557 สาํหรับคณะกรรมการฯ ดงันี ้   
(1) กรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัสคนละ 1,100,000 บาท 

(2)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัส 1,375,000 บาท  

(3)  ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรือ กรรมการบรษัิทย่อย
มากกวา่หนึง่บรษัิท ใหไ้ดรั้บโบนัสจากบรษัิททีจั่ดสรรโบนัสมากกวา่สาํหรับระยะเวลานัน้ 

(4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่ง และตามการเขา้ร่วม
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ รอ้ยละ 75 ขึน้ไป จะไดรั้บ
โบนัสเต็มจํานวนตามทีบ่ริษัทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ  ส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 จะไดรั้บโบนัสตามสดัสว่นการเขา้ประชมุ 

(5)  ฝ่ายบรหิารฯ ทีเ่ป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 

ทัง้นี ้โบนัสจา่ยสาํหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดงักลา่วรวมเป็นเงนิประมาณ 16.24 ลา้นบาท 
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวม 

2.   กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 
2558 ดงันี ้

2.1  ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ  กําหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน 
แบ่งเป็น สว่นทีจ่่ายคงทีร่อ้ยละ 75 และสว่นทีจ่่ายเมือ่เขา้ร่วมการประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธานกรรมการให ้
ไดรั้บในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุย่อย กําหนดใหจ้่ายเป็นรายครัง้เมือ่
เขา้ร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 
24,000 บาท  ทัง้นี้ ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึน้แลว้จํานวน 5 คณะ ไดแ้ก ่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทนุ และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม มหีนา้ที่
ทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ ซึง่ไม่มีผูใ้ด
ซักถามหรือใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ หลังจากนั้นประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาลงมตอินุมัตกํิาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะถือคะแนนเสยีง ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ เป็นมตขิองทีป่ระชมุ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 
มตทิีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี ้  

เห็นดว้ย 1,016,611,680  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5459  

ไมเ่ห็นดว้ย 4,554,588  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4460  

งดออกเสยีง 82,800  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0081   

รวมจํานวนเสยีง 1,021,249,068  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดส้อบถามและเสนอขอ้คดิเห็นในเรือ่งอืน่ๆ นอกเหนือจาก

ทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุแลว้ ซึง่ผูเ้ขา้ประชมุไดส้อบถามและเสนอแนะเรือ่งตา่งๆ และประธานฯ 
และกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ไดช้ีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายธานินทร์ งามวทิยาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า การเพิม่กําลังการผลติของบรษัิทฯ ณ 
ปัจจบุนั จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ตอ้งเพิม่ทนุหรอืไม ่

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ชีแ้จงวา่ ในชว่งระยะเวลา 2 - 3 ปีนี ้บรษัิทฯ ยังไมม่แีผนทีจ่ะตอ้งเพิม่ทนุ  
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ประธานฯ กลา่วเพิม่เตมิวา่ เนื่องจากบรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดและทนุสํารองเพยีงพอทีจ่ะไม่
ตอ้งเพิม่ทนุ 

2. นายณรงคศ์กัดิ ์เมฆมาสนิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้
(1) ขอทราบวา่ โรงไฟฟ้า Collinsville ประเทศออสเตรเลยี มคีา่ใชจ้่ายตอ่ปีเป็นจํานวน

เทา่ไร 
 (2)  ขอทราบว่า บริษัทฯ มแีผนทีจ่ะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Solar 

Farm) ในประเทศออสเตรเลยีหรอืไม ่เนือ่งจาก ขณะนีป้ระเทศออสเตรเลยีกําลังประสบปัญหามกํีาลังการผลติ
ไฟฟ้าสว่นเกนิอยูป่ระมาณ 7,000 เมกะวตัต ์ดังนัน้จงึไม่น่าจะหาผูรั้บซือ้ไฟฟ้าได ้ซึง่เคยแนะนําวา่ ควรจะขาย
โรงไฟฟ้าดงักลา่ว 

 (3) จากเป้าหมายของบรษัิทฯ ในปี 2558 - 2562 ทีจ่ะมกํีาลังการผลติเพิม่ขึน้อกี
ประมาณ 1,000 เมกะวัตต ์นัน้ มคีวามเห็นวา่ หากโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยเ์พยีง
แห่งเดยีวก็จะมกํีาลังการผลติเพิม่ขึน้ประมาณ 1,000 เมกะวัตต ์ตามทีต่ัง้เป้าหมายไวแ้ลว้ ดังนัน้ในอกี 2 ปี
ขา้งหนา้ แสดงวา่บรษัิทฯ แทบจะไม่มกํีาลังการผลติเพิม่ขึน้จากโรงไฟฟ้าอืน่อกี จงึขอเสนอแนะว่า ปัจจุบัน
ประเทศไทยมปีรมิาณขยะจํานวนมาก  หากสามารถสรา้งโรงไฟฟ้าขยะไดจ้ะชว่ยสงัคมและประเทศได ้

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา มขีนาดกําลังการผลติรวมประมาณ 
1,800 เมกะวัตต ์โดยจําหน่ายใหก้ับประเทศไทย 1,400 เมกะวัตต ์บรษัิทฯ มสีัดสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 40 
ไม่ใชร่อ้ยละ 100 และขอรับขอ้เสนอแนะเรื่องโรงไฟฟ้าขยะไปพจิารณา เนื่องจากขณะนี้อยู่ในความสนใจที่
จะพจิารณาลงทนุของคณะกรรมการฯ เชน่กนั 

 นายสมนกึ จนิดาทรัพย ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่บรหิารสนิทรัพย ์ชีแ้จงวา่ คา่ใชจ้่ายของ
โรงไฟฟ้า Collinsville มจํีานวนประมาณ 2.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลยี ซึง่สว่นหนึ่งเป็นค่าสทิธกิารใชน้ํ้า (Water 
Rights) ประมาณ 1.2 ลา้นเหรียญออสเตรเลยี และสว่นทีเ่หลอือกี 1.3 ลา้นเหรียญออสเตรเลยี เป็นค่าตดิตาม
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการหลงัหยดุดําเนนิการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลยี  

 สําหรับขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ทีว่า่ ควรจะรือ้ถอนนัน้ เนื่องจากคา่แรงในประเทศ
ออสเตรเลยีค่อนขา้งสงู การรื้อถอนจะไม่คุม้ค่า ซึง่จะเกดิขึน้ในกรณีเดยีวคอื การสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่เขา้มา
ทดแทนและรวมคา่ใชจ้่ายนี้เขา้ไป สําหรับกรณีทีบ่รษัิทฯ เขา้ไปทํา Solar Farm ในพื้นทีว่า่งซึง่ยังไม่มกีาร
สรา้งโรงไฟฟ้าใหมท่ดแทนจงึแทบจะไม่มกีารรือ้ถอนอะไร   สว่นขอ้แนะนําเรือ่งการขายสนิทรัพยบ์างรายการ
ทีน่่าจะใชป้ระโยชน์ได ้ ขอชีแ้จงวา่ เนื่องจากในประเทศออสเตรเลยีไม่มตีลาดสนิคา้มอืสอง ดังนัน้ การทีจ่ะ
จําหน่ายสนิทรัพย์ออกไปอาจจะตอ้งจ่ายค่าขนยา้ย ซึง่ไม่คุม้กับมูลค่าทีจ่ะไดรั้บ ดังนั้นบริษัทฯ จงึไดเ้ก็บ
สนิทรัพย์เหล่านั้นไว ้โดยอุปกรณ์หรือสนิทรัพย์ใดทีช่ํารุดหรือเสือ่มสภาพจะทําการบํารุงรักษาเพื่อป้องกัน
ปัญหาเรื่อง การบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มของประเทศออสเตรเลยีมี
บทลงโทษค่อนขา้งรุนแรง ซึ่งส่งผลใหโ้รงไฟฟ้า Collinsville มีค่าใชจ้่ายประมาณ 2.5 ลา้นเหรียญ
ออสเตรเลยีดงักลา่ว  

 ประธานฯ กล่าวว่า กรรมการขอรับขอ้สังเกตของผูถ้อืหุน้ไปพิจารณา และจะพยายามบริหาร
โครงการในออสเตรเลยีอย่างรอบคอบ เพือ่ไม่ใหป้ระสบปัญหาขาดทนุเรือ้รัง และจะพยายามหาแนวทางสรา้งมูลคา่เพิม่
ใหม้ากขึน้ 

3. นายบญุรืน่ จางบวั ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้

(1)  จากสารกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ในรายงานความย่ังยืน ปี 2557 พบว่า ปี 2557 
บรษัิทฯ ไดส้นับสนุนเงนิกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นจํานวน 226 ลา้นบาท ขอทราบว่ากองทนุดังกล่าวตัง้อยู่ที่
ใด และใครเป็นผูท้ีไ่ดรั้บประโยชนจ์ากกองทนุนี ้

(2)  ขอทราบความกา้วหนา้ของการเขา้ร่วมโครงการนําร่องระบบการซือ้ขายใบอนุญาต
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยกบัองคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก วา่เป็นอยา่งไร 

นายสมนึก จนิดาทรัพย ์รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่บรหิารสนิทรัพย ์ชีแ้จงวา่ สําหรับกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ซึง่มวีัตถุประสงคเ์พือ่พัฒนาคณุภาพชวีติชมุชนรอบ  ๆโรงไฟฟ้า โดยสว่นใหญ่มทีีต่ัง้อยู่ในจังหวัดราชบรุ ี
ซึง่เงนิสนับสนุนกองทนุดงักลา่วจะมาจากโรงไฟฟ้าราชบรุ ีและโรงไฟฟ้าราชบรุเีพาเวอร ์รวมประมาณ 180 ลา้นบาท และ
จากโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้ประมาณ 20 ลา้นบาท นอกจากนัน้เป็นเงนิสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในกลุม่บรษัิทฯ  

ในส่วนของการจําหน่ายคาร์บอนเครดิต ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเก็บขอ้มูล โดย
โครงการดงักลา่วนีเ้ป็นโครงการทีต่อ้งการผลกัดนัใหเ้กดิกลไกในการซือ้ขายคารบ์อนเครดติในประเทศในภาค
สมัครใจ และพยายามสรา้งตลาดสําหรับการซือ้ขายคารบ์อนเครดติ โดยเมือ่ปลายปี 2557 บรษัิท ผลติไฟฟ้า
ราชบุรี จํากัด ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเนื่องจากความคํานึงถงึ ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม และ
ตอ้งการผลกัดนัใหม้กีลไกและการดําเนนิการเชงิพาณชิยใ์นประเทศตอ่ไปในอนาคต 

4. นายไกรวลัย ์ศรสีวสัดิ ์ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ จากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิซึง่ปรากฏ     
ในรายงานประจําปี 2557 ฉบับสรุปขอ้มูลทางการเงนิ หนา้ 136 ทีก่ลา่วถงึคดคีวามสําคัญทีบ่รษัิทฯ ถูกฟ้องรอ้งในปี 
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2557  ขอทราบทีม่าและสรุปรายละเอยีดของคดดีังกลา่วสัน้ๆ นอกจากนี้บรษัิทฯ ยังมคีดคีวามอืน่ทีเ่กดิขึน้หรอืยังไม่
ยตุอิกีหรอืไม ่อยา่งไร 

 นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการใหญ่พัฒนาธุรกจิ 1 ชีแ้จงว่า เมือ่ 2 ปีก่อนไดม้ีประมูล
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดยในการประมูล IPP ดังกล่าวบรษัิทฯ  ไดห้าทีด่นิเพื่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า และไดเ้จรจาหาผูร้่วมพัฒนาโครงการ ซึง่ผูเ้ขา้เจรจารายหนึง่มองวา่ตนเสยีโอกาสจากการทีบ่รษัิทฯ 
ไม่เขา้ร่วมประมูล IPP จงึไดฟ้้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย จากบรษัิทฯ อย่างไรก็ตามบรษัิทฯ มั่นใจว่าไม่ไดทํ้า
ขอ้ตกลงกนักบัผูเ้ขา้ร่วมเจรจารายนัน้แตอ่ยา่งใด ขณะนีค้ดอียูร่ะหวา่งกระบวนการในชัน้ศาล 

 ประธานฯ กลา่วเพิม่เตมิวา่ รัฐบาลไดเ้ปิดประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 5,400 เมกะวัตต ์
เมือ่ปี 2556 ซึง่บรษัิทฯ ตอ้งการหาโอกาสในการลงทนุจงึไดพ้ยายามหาทีด่นิ ในบรเิวณภาคตะวันออกซึง่ไม่
อยู่ในเขตผังเมืองทีห่า้มสรา้งโรงไฟฟ้า ในทีสุ่ดแลว้บริษัทฯ ไม่สามารถหาทีด่นิทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสมได ้
จงึไมไ่ดเ้ขา้ร่วมการประมูล ซึง่ผูท้ีเ่ขา้เจรจากับบรษัิทฯ รายหนึง่ไดย้ืน่ฟ้องบรษัิทฯ วา่ไม่ยอมยืน่ขอ้เสนอเขา้ร่วม
การประมลูในครัง้นี ้ซึง่บรษัิทฯ จะตอ้งสูค้ดตีอ่ไปอยา่งเต็มที ่

ไม่มีผูเ้สนอเรื่องอืน่ต่อทีป่ระชุมอกี ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีไ่ดเ้สยีสละเวลา
มาร่วมประชมุ และปิดประชมุเมือ่เวลา 17.00 น. 

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแลว้ มีผูถ้ ือหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุม
เพิม่ขึน้เป็นระยะๆ และเมือ่ใกลเ้วลาปิดการประชมุ ปรากฏวา่จํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองเพิม่ขึน้เป็น 
596 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเพิม่ขึน้เป็น 754 ราย รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้เป็น 1,350 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
1,025,151,435 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.7001 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 
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